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The aim of the study was to examine the effects of the co-combustion of wood and peat 
when deciding about the ash utilization through trials and cost- and SWOT analyses. Addi-
tionally the aim was also to clarify the impacts of the legislation on ash utilization. The 
present state of the ash utilization as well as the investment of a granulation plant and the 
advantages and disadvantages of the possibilities of the utilization were examined in the 
cost analysis.  
 
The legislation impacts essentially the ash utilization. The utilization is controlled by na-
tional and European Union legislation. The legislation on utilization was renewed along 
the reformation of environmental and especially the waste legislation. The ashes of the 
energy production were included in the waste tax act and the utilization of the ashes was 
strived to facilitate along the fertilizer act. The waste classification and the ending of its 
effect on the profitability of the processing technologies and ash utilization are other fac-
tors. The ending of the waste classification may bring the ashes to the chemical legislation. 
 
The main cost factors were examined in the cost and SWOT analyses. The impact of the 
ash amount on the costs and the profitability of the investment were taken into considera-
tion in the granulation plant investment. The strengths, weaknesses, opportunities and 
threats of the utilization were examined by SWOT analysis.  The fuel rate did not exclude 
any of the utilization possibility. The fly ashes were best suited for fertilizer use and the 
bottom ashes for the earth construction. The granulation plant investment was profitable 
especially for bigger amounts of ash. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tausta 

 

Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteena on pyrkiä vähentämään jätteiden kaatopaik-

kasijoitusta ja edistää jätteiden uudelleen käyttöä, materiaalikierrätystä ja energiahyöty-

käyttöä. Suunnitelman tavoitteet toteutetaan alueellisilla jätesuunnitelmilla. Uusia alueelli-

sia jätesuunnitelmia on viisi kappaletta, joista Lapin alueellinen jätesuunnitelma on valmis-

tunut vuoden 2011 lopulla. Lapissa on ainoastaan kolme yhdyskuntajätteen kaatopaikkaa. 

Yhteistyötä jätehuollon osalta tehdään myös Ruotsin ja Norjan kanssa. Tyypillistä jätteiden 

kaatopaikkasijoittamisen kannalta ovat pitkät kuljetusmatkat ja jätteiden vähäiset määrät, 

minkä vuoksi Lapissa keskitytäänkin minimoimaan jätteiden kaatopaikkasijoitus, paranta-

maan jätehuollon palvelutasoa sekä kehittämään tiettyjen elinkeinotoimintojen jätehuoltoa. 

Yhtenä selvityskohteena ovat olleet energiantuotannon tuhkat, joiden määriä ja käsittelyä 

on tutkittu vuonna 2009 Lapin ympäristökeskuksen (nykyisin Lapin ELY-keskus) toimes-

ta. 

 

Jätesuunnitelmien tavoitteet heijastuvat myös jätelainsäädännön kokonaisuudistukseen, 

joka hyväksyttiin eduskunnassa keväällä 2011. Uusi lainsäädäntö tuli voimaan keväällä 

2012. Lisäksi jäteverotusta laajennettiin lakiuudistuksella, jonka myötä myös yksityiset 

kaatopaikat ja voimalaitosten tuhkat siirtyvät verotuksen piiriin. Uudistus tuli voimaan 

tammikuussa 2011. Uusi lannoiteasetus tuli voimaan 13.9.2011. Jyrki Kataisen hallituksen 

hallitusohjelman ympäristöpolitiikassa pyritään parantamaan jätteiden ja sivutuotteiden 

hyödyntämisen edellytyksiä. Lisäksi uusiutuvan energian tuotannossa syntyvän tuhkan 

lannoitus- ja maarakennushyötykäyttöä pyritään edistämään.  

 

Rovaniemen Energia Oy on Rovaniemen kaupungin omistama konserniyhtiö, joka tuottaa 

lämpöä ja sähköä, huolehtii kaukolämmön jakelusta sekä harjoittaa lämpöliiketoimintaa 

Lapin alueella. Kaukolämpöä tuotetaan tällä hetkellä Suosiolan voimalaitoksen lisäksi pie-

nemmillä lämpökeskuksilla. Rovaniemen lisäksi toimitaan myös Ylläksen ja Kolarin alu-

eella. Polttoaineena Suosiolan voimalaitoksella käytetään turvetta, puuta, kivihiiltä vara-

polttoaineena sekä kevyttä polttoöljyä käynnistyspolttoaineena. Laitoksen polttoaineista 
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turve ja puu toimitetaan pääasiassa Lapin läänin alueelta. Puun ja turpeen ominaisuuksissa 

löytyy eroja verrattaessa Etelä- ja Pohjois-Suomea. Polttoaineen ominaisuudet vaikuttavat 

syntyvien tuhkien laatuun. 

 

Vuonna 2010 Rovaniemen Energialla oli 2 556 asiakasta kaukolämmöntilaajana ja säh-

könkäyttöpaikkoja oli 23 732. Kaukolämmöntarpeen on ennustettu kasvavan noin 3,5 pro-

senttia vuoteen 2015 mennessä, jonka jälkeen noin 2 prosenttia vuosittain. Alueen kasva-

van kaukolämmöntarpeen vuoksi Rovaniemelle on suunnitteilla polttoaineteholtaan 225 

MW Mustikkamaan voimalaitos. Kasvava energiantuotanto lisää myös syntyvien tuhkien 

määriä. 

 

Tuhkia syntyy Suomessa lähinnä voimalaitosten sekä rauta- ja terästeollisuuden yhteydes-

sä. Määrällisesti puhutaan merkittävästä jätejakeesta.  Vuosittain suomessa syntyy tuhkia 

noin 1-1,8 miljoonaa tonnia ja Lapin alueella vastaavasti noin 20 000-30 000 tonnia. Ro-

vaniemen Energian Suosiolan voimalaitokselta lento- ja pohjatuhkia muodostuu noin 

10 000-15 000 tonnia. Mustikkamaan voimalaitoshankkeen vuosittaisiksi tuhkien määriksi 

on arvioitu noin 15 500 tonnia. Tuhkien määrät tulisivat hankkeen toteutuessa kasvamaan 

Lapin alueella, vaikka Mustikkamaan voimalaitoksen käyttö vähentäisikin Suosiolan voi-

malaitoksen käyttöä ja näin ollen Suosiolan tuhkien määriä. Muodostuvien tuhkien määrä 

olisi noin 20 000-50 000 tonnia vuodessa. 

 

Suosiolan ympäristöluvan mukaan hyötykäyttökelpoiset jätteet tulee ensisijaisesti kerätä 

erilleen ja toimittaa asianmukaisesti hyötykäyttöön. Tuhkien hyötykäyttö- tai kaatopaikka-

kelpoisuudesta tulee olla selvillä. Tuhkat tulee toimittaa käsiteltäväksi tai hyödynnettäväksi 

laitokseen tai vastaanottopaikkaan, jolla on voimassa oleva ympäristölupa vastaanottaa 

kyseisiä jätteitä. 

 

Suosiolan voimalaitoksen ja kiinteän polttoaineen lämpökeskuksien tuhkat on kuljetettu 

yrityksen omalle Suksiaavan tuhkanläjitysalueelle, jolla on voimassa oleva ympäristölupa. 

Lisäksi tuhkia on hyödynnetty Rovaniemen alueella kaatopaikan peittorakenteissa. Tuhkan 

läjitystä ja hyödyntämistä kaatopaikkojen peittorakenteissa jatketaan myös tulevaisuudes-

sa. Tuhkien kysyntä sekä lannoite- ja maarakennuskohteisiin on kasvanut viime vuosina, 

joten tuhkille olisi hyödyntäjiä Lapin alueella. Tällä hetkellä Suosiolan tuhkia hyödynne-
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tään ilmoitusmenettelyllä maarakennuskohteissa. Tuhkien hyötykäytön ongelmana ovat 

hankalat lupaprosessit, minkä vuoksi tuhkia ei ole aikaisemmin hyödynnetty lukuun otta-

matta kaatopaikan peittorakenteita.  

 

Kaukolämmöntarpeen kasvun myötä ja uuden voimalaitoksen valmistuttua tuhkien määrät 

tulevat kasvamaan tulevaisuudessa. Lainsäädäntö velvoittaa toiminnanharjoittajan huoleh-

timaan siitä, että jätteen määrä ja haitallisuus on mahdollisimman vähäistä ja ettei jätteestä 

aiheudu merkityksellistä haittaa tai vaikeutta jätehuollon järjestämiselle. Tuotannossa tulee 

korvata raaka-aineita mahdollisuuksien mukaan jätteellä. Viranomaisten tulee edistää jäte-

lainsäädännön velvoitteiden toteutumista. Vuonna 2012 voimaan tulleen jätelainsäädännön 

uudistuksen mukaan kaikessa toiminnassa tulee noudattaa etusijajärjestystä eli ensisijaises-

ti vähennetään syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta, uusiokäytetään tai kierrätetään, 

hyödynnetään muulla tavalla esimerkiksi energiana ja viimeisenä loppusijoitetaan. Rova-

niemen Energia Oy pyrkiikin vähentämään tuhkien läjitystä helpottamalla tuhkien hyödyn-

tämistä loppukäyttäjien osalta. Työn tulosten perusteella tehdään tarvittavat ilmoitukset ja 

haetaan vaadittavat luvat. Tuhkan lannoite- ja maarakennushyötykäytön lisäksi työssä tar-

kastellaan muita mahdollisia hyötykäyttökohteita. 

 

1.2 Tavoitteet 

 

Työn tavoitteena oli selvittää seospolton vaikutukset tuhkien ominaisuuksiin erilaisilla 

puun ja turpeen polttoainesuhteilla sekä selvittää tuhkille paras mahdollinen hyötykäyttö-

kohde lainsäädännön näkökohdat huomioiden. Seospolton vaikutusten selvittämiseksi Suo-

siolan voimalaitoksella tehtiin koeajot. Tuhkanäytteet otettiin molemmilla kiinteän poltto-

aineen kattiloilla huomioiden kattiloiden ajotavat ja suunnitellut seisokit. Erilaisilla poltto-

ainesuhteilla tehdyistä koeajoista otettiin näytteet pohjatuhkasta ja lentotuhkasta, jotka ana-

lysoitiin akkreditoidussa laboratoriossa. Lentotuhkien laatua selvitettiin myös prosessin eri 

vaiheissa, ennen sähkösuodatinta ja sähkösuodattimen eri kentillä. Työn tavoitteena oli 

selvittää erilaisten polttoainesuhteiden vaikutukset tuhkien ominaisuuksiin ja hyötykäyttö-

kohteen valintaan sekä kustannus- että SWOT-analyysia apuna käyttäen. Lannoitehyöty-

käytön osalta tarkasteltiin rakeistuslaitoksen kustannuksia. Työn yhteydessä selvitettiin 

myös turpeen ja eri puupolttoaineiden laatu polttoainenäytteiden ja polttoaineen toimittajil-

ta saatujen tietojen avulla.  
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Tuloksien perusteella laitokselle voidaan suunnitella yhtenäinen laadunvalvonta ja tarkkai-

lu- ja raportointimenetelmät, joiden avulla voidaan varmistaa, että tuhkat täyttävät hyöty-

käyttökohteesta riippuen lain mukaiset vaatimukset. 

 

2 TUHKIEN OMINAISUUDET JA MÄÄRÄT 

 

Voimalaitostuhkat luokitellaan ympäristöministeriön asetuksella termisissä prosesseissa 

syntyviksi jätteiksi. Öljyn poltosta syntyvät tuhkat ovat turpeen, puun ja hiilen polton tuh-

kista poiketen vaarallisia jätteitä. (A 19.4.2012/179) 

 

Tuhkien ominaisuudet, laatu ja määrät riippuvat käytettävän polttoaineen koostumuksesta 

ja laadusta. Tuhka koostuu polttoaineen tai polttoaineiden sisältämistä alkuaineista, joiden 

oksidit ovat palamislämpötilassa haihtumattomia. Palamisolosuhteilla, kuten kattila-, tuh-

kan talteenotto- ja savukaasujen puhdistustekniikalla sekä parametrien, kuten tehon, läm-

pötilan, palamisnopeuden ja ilmansyötön säädöillä sekä kattilan kunnolla voidaan vaikuttaa 

tuhkan laatuun. Pohja- ja lentotuhkat poikkeavat ominaisuuksiltaan toisistaan: pohjatuhkan 

raekoko on lentotuhkaa suurempi. (Korpijärvi et al. 2009, 16; Orava 2003, 17.)  

 

Polttoaineen tuhkapitoisuudella tarkoitetaan polttoaineen sisältämää tuhkan osuutta poltto-

aineen kuiva-aineen määrästä (Alakangas 2000, 15). Tuhkapitoisuudet vaihtelevat eri polt-

toaineilla. Tuhkat sisältävät puolestaan palamatonta hiiltä, ravinteita, mineraaleja ja metal-

leja, joiden pitoisuudet ja liukoisuudeton vaikuttavat tuhkien jatkokäyttöön. Tuhkien hyö-

dyntämisen tai kaatopaikkasijoittamisen mahdollistamiseksi tulee olla selvillä tuhkien si-

sältämistä eri aineiden pitoisuuksista ja liukoisuuksista. Pitoisuudella tarkoitetaan tuhkan 

sisältämien aineiden osuutta tuhkassa. Tuhkien sijoittamiseksi tai hyödyntämiseksi on lain-

säädännössä annettu raja-arvoja sekä pitoisuuksille ja liukoisuuksille. Liukoisuudella tar-

koitetaan tietyssä lämpötilassa liuenneen aineen määrää. Liukenemiseen vaikuttavat sekä 

fysikaaliset, kemialliset että biologiset tekijät. Fysikaalisia tekijöitä ovat esimerkiksi par-

tikkelien koko, pinta-ala- tai tilavuussuhteet, huokostilavuudet, materiaalin ikääntyminen 

ja nesteen virtaus partikkelien ohi, mihin vaikuttavat materiaalin huokoisuus ja materiaalin 

päällä olevan veden määrä ja virtaavan nesteen virtausnopeus. Kemiallisia tekijöitä ovat 

pH:n-, eri aineiden kompleksin muodostumisen-, hapetus-pelkityspotentiaalin- ja sorptioi-
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den vaikutukset. Eri aineet voivat kompleksinmuodostajien vaikutuksesta sitoutua ja muo-

dostaa liukoisessa muodossa olevia kompleksiyhdisteitä kuten kadmiumin liukeneminen 

kloridin vaikutuksesta. Hapen puuttuminen tai läsnä olo vaikuttaa puolestaan liukoisuus-

ominaisuuksiltaan toisistaan poikkeavien kemiallisten faasien eli olomuotojen syntyyn ja 

kiinteässä muodossa olevat aineet pidättävät liuenneita aineita pinnalla erilaisten sorptiore-

aktioiden vaikutuksesta. Sorptiolla tarkoitetaan ilmiöitä, jossa aine kerääntyy toisen aineen 

pinnalle tai aine vapautuu toisen aineen pinnalta. Biologiset tekijät voidaan yhdistää kemi-

allisiin tekijöihin, sillä ne aiheuttavat esimerkiksi pH-muutoksia ja liuenneen aineen sekä 

pelkistävien olosuhteiden syntymistä. (Kaartinen 2004, 26–29; Van der Sloot et al 1997, 

139). 

 

Tuhkien pH-arvot riippuvat käytettävästä polttoaineesta tai polttoaineseoksesta. Tuhkien 

liukoisuuskäyttäytyminen ei kuitenkaan poikkea merkittävästi eri polttoaineilla. Happamis-

sa olosuhteissa liukenee enimmäkseen kadmiumia ja sinkkiä. Emäksisissä olosuhteissa 

liukenee molybdeeniä, kromia, seleeniä ja vanadiinia. Natriumium, kaliumin, kalsiumin ja 

sulfaattien liukenemiseen pH-olosuhteella ei ole suurta merkitystä. (Laine-Ylijoki et al. 

2002, 28) Niemisen (2003) tutkimuksessa monet tuhkien sisältämät aineet olivat hyvin 

hidasliukoisessa muodossa. Poikkeuksena olivat boori, rikki, kalium ja natrium, jotka liu-

kenevat yleensä nopeasti. Tuhkalannoituksen jälkeen ensimmäisten vuosien aikana voi 

joistain tuhkalannoitteista vapautua kalsiumia, magnesiumia, sinkkiä, kuparia, kromia ja 

fosforia. Lyijyä, nikkeliä ja kadmiumia ei puolestaan vapautunut ensimmäisten vuosien 

jälkeen lannoituksesta. (Nieminen 2003, 4.) 

 

Polttoaineet sisältävät metalleja, jotka eivät häviä, mutta ne voivat muuttaa muotoaan. 

Ympäristössä on luontaisesti raskasmetalleja, jotka voivat esiintyä mineraaleina, veteen 

liuenneina ioneina, suoloina, kaasuina, sitoutuneina orgaanisiin tai epäorgaanisiin mole-

kyyleihin, kiinnittyneinä hiukkasiin. Raskasmetalleiksi luokitellaan yleensä metallit, joiden 

tiheys on yli 5 g/cm3. Myös puolimetalli, arseeni, luetaan raskasmetalleihin tiheytensä ja 

myrkyllisyytensä vuoksi. Elohopea, lyijy ja kadmium ovat ympäristön kannalta ongelmal-

lisimpia raskasmetalleja, kun taas kupari, sinkki ja rauta toimivat pieninä pitoisuuksina 

hivenravinteina. Suurina pitoisuuksina raskasmetallit voivat rajoittaa tuhkien hyödyntämis-

tä. (Valtion ympäristöhallinto 2009) 
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Turve, kivihiili, puupolttoaineet, peltobiomassat, metsäteollisuuden sivutuotteet sisältävät 

radionuklideja, jotka päätyvät poltossa pääasiassa tuhkaan. Radioaktiiviset aineet voivat 

höyrystyä, mutta savukaasun jäähtyessä ne kiinnittyvät tuhkahiukkasiin, joten ilmakehään 

päätyy vain pieniä määriä radioaktiivisia aineita. Tuhkat sisältävät polttoaineesta riippuen 

sekä luonnon radioaktiivisia aineita että radioaktiivisesta laskeumasta peräisin olevia ra-

dionuklideja. Radionuklideista cesium-137 on peräisin laskeumasta ja muut säteilyn kan-

nalta merkittävät radionuklidit luonnosta. Osa tuhkissa olevista luonnon radionuklideista 

on peräisin petihiekasta tai polttoaineen mukana tulevasta hiekasta. (Hänninen et al 2004, 

13; Rantavaara & Moring 2001, 7; Säteilyturvakeskus 2010, 3) 

 

Arinapoltto, leijupoltto ja pölypoltto ovat yleisimmät kiinteiden polttoaineiden polttotavat. 

Leijupoltto jakaantuu kiertoleiju- ja kerrosleijupolttoon. Suuremmissa laitoksissa käytetään 

enemmän leijupolttoa ja pienemmissä ja keskikokoisissa laitoksissa arinapolttoa. Arinapol-

tossa tuhka poistuu pääasiassa arinan läpi tai tuhka-arinan loppuosan sammutuskaukaloon 

ja sisältää yleensä myös palamiskelpoista polttoainetta. Tuhkan hehkutushäviö onkin 

arinapoltossa leijupolttoa merkittävästi suurempi. (Finbio 2010; Raiko (toim.) 2002, 466–

489.) Arinapoltosta muodostuu enemmän pohjatuhkaa (60–95 prosenttia) kuin lentotuhkaa 

(5–40 prosenttia), kun taas leijupoltossa lentotuhkan osuus (80–100 prosenttia) on suurem-

pi kuin pohjatuhkan (0–20 prosenttia). Arinapolton partikkelikokojakauma vaihtelee 

enemmän ja pohjatuhka sisältää myös hiukkaskooltaan pienempiä jakeita. Leijukerrospol-

tossa pohjatuhka on käytännössä petihiekkaa, johon on sitoutunut pieniä määriä mineraale-

ja ja raskasmetalleja. Leijukerrospolton lentotuhka soveltuu paremmin lannoitteeksi kuin 

pohjatuhka, sillä pohjatuhka sisältää vain vähän ravinteita. Arinapoltossa puolestaan pohja-

tuhka soveltuu paremmin lannoitteeksi, sillä lentotuhka voi sisältää korkeita pitoisuuksia 

raskasmetalleja. (Isännäinen et al 2006, 7; Kiviniemi et al 2012, 9.) Verrattaessa arina- ja 

leijupetipolton tuhkia, arinatuhkan reaktiivisuus ja ravinteiden liukeneminen on hitaampaa, 

mutta leijupetipolton lentotuhka sisältää enemmän raskasmetalleja (Moilanen 2009, 2). 

Tämä johtuu muun muassa palamislämpötilasta, joka leijupoltossa on alhaisempi (noin 850 

°C) kuin arinapoltossa tai pölypoltossa. Korkeammassa lämpötilassa polttoaineen sisältä-

mät pii- ja alumiinioksidit sulavat ja muodostavat jäähtyessään lasia, jolloin syntyvän tuh-

kan reaktiivisuus on heikompi ja aineiden liukeneminen on erittäin hidasta. (Korpilahti 

2003, 7-8.)  
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Pohjatuhka muodostuu, kun tuhkakomponentit kiinnittyvät polttoaineen sisältämään tai 

petimateriaalina käytettävän petihiekan partikkeleihin joko haihtumattomien tuhkakompo-

nenttien kiinnittyessä adheesion vaikutuksesta hiekkapartikkelien pintaan tai haihtuvien 

tuhkakomponenttien diffusoituessa kvartsihiekkaan. Adheesiolla tarkoitetaan molekyylien 

välistä vuorovaikutusta ja diffuusiolla ilmiötä, jossa molekyylit pyrkivät siirtymään väke-

vämmästä pitoisuudesta laimeampaan. Tuhkapartikkelit muodostavat tahmean kerroksen 

hiekkapartikkelien pintaan, mikä voi aiheuttaa korkeissa lämpötiloissa tai partikkeleiden 

kasvaessa riittävän suuriksi agglomeraatio tai depositio ongelmia kattilan pedissä. Agglo-

meraatiolla tarkoitetaan partikkeleiden kasaantumista niiden välillä olevien sidosvoimien 

vaikutuksesta. Depositio on puolestaan ilmiö, jossa hiukkaset poistuvat ilmasta tarttumalla 

johonkin pintaan. Lentotuhka muodostuu leijupolton aikana petimateriaalin pirstaloituessa, 

jäännöstuhkahiukkasten muodostuessa koksin sisällä tai pinnalla tai uusien tuhkahiukkas-

ten syntyessä höyrystymisen ja nukleaation vaikutuksesta. Nukleaatiolla tarkoitetaan ilmiö-

tä, jossa ylikylläinen höyry alkaa tiivistyä ja muodostaa uusia hiukkasia. (Lind 1999, 3-4, 

43; Hiukkastieto 2012; Tampereen teknillinen yliopisto, 17.)  

 

Hiukkaskoko vaikuttaa tuhkien sisältämien metallien sitoutumiseen. Pienhiukkaset sisältä-

vät tyypillisesti arseenia, kadmiumia, galliumia, molybdeeniä, lyijyä, seleeniä, volframia ja 

sinkkiä eli metalleja, joiden pitoisuudet kasvat hiukkaskoon pienentyessä. Alkuaineita, 

kuten alumiinia, kalsiumia, cesiumia, rautaa, magnesiumia, toriumia ja titaania pienhiukka-

sissa on vähän. Metalleista bariumin, berylliumin, koboltin, kromin, kuparin, nikkelin, 

strontiumin, vanadiinin ja uraanin pitoisuus kasvaa puolestaan lievästi hiukkaskoon piene-

tessä. (Huotari et al 1995, 305–306)  

 

Kuvassa 1 on esitetty Suomen energian kokonaiskulutus energianlähteittäin vuodesta 1970 

vuoteen 2009. Tilasto on lakkautettu, joten uudempia tietoja ei ollut saatavilla. Energian 

kulutus on noussut vuodesta 1970 lähtien vuoteen 2006 asti lukuun ottamatta muutamia 

poikkeusvuosia. Fossiilisten polttoaineiden osuus on vähentynyt 1970-luvun 80 prosentista 

47 prosenttiin vuoteen 2009. Uusiutuvien energianlähteiden osuus oli pienin, 18 prosenttia, 

vuonna 1990. (Tulokas 2010, 125–126.) Sähköä tuodaan Suomeen Ruotsin, Norjan, Tans-

kan lisäksi Venäjältä ja Virosta. Pohjoismaiset sähkömarkkinat todennäköisesti integroi-

daan asteittain Keski- Euroopan markkinoihin. (Energia-alan keskusliitto ry 2002, 5, 63.)  

Energian kulutukseen ja polttoainejakaumiin vaikuttavat muun muassa talouden suhdanne-
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vaihtelut, teollisuustuotannon määrät, sähkön tuonnin ja viennin määrät, säätila, teknologi-

an kehittyminen, polttoaineiden hinnat, verotus ja tukipolitiikka sekä päästökauppa (Hir-

vonen 2003, 4-5). 

 

Kuva 1. Energian kokonaiskulutus energianlähteittäin. (Tilastokeskus 2010) 

 

Kuvassa 2 on esitetty tuhkien määriä lähteittäin vuosina 2002–2008. Kuvasta nähdään, että 

tuhkien kokonaismäärissä esiintyy vuosittaista vaihtelua. Vuoden 2005 poikkeuksellisen 

vähäinen tuhkan määrä johtuu energian kulutuksen laskusta, johon vaikutti merkittävästi 

sähkön lauhdetuotannon huomattava lasku ja sähkön nettotuonnin ennätyksenkorkea nousu 

(Tilastokeskus 2005). Hiilen poltto on vähentynyt ajanjakson aikana ja jätteenpoltto on 

puolestaan kasvanut, mikä näkyy tuhkien määrissä. Lentotuhkaa syntyy enemmän kuin 

pohjatuhkaa. Eniten pohjatuhkaa Suomessa syntyy hiilipölypoltosta (Hakari 2007, 13). 

Lapissa tuhkaa syntyy vuosittain noin 20 000- 30 000 tonnia, joissa on mukana yli 5 MW 

laitosten tuhkamäärät (Alatervo, sähköpostiviesti 17.8.2010). 
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Kuva 2. Polttolaitosten ja kattiloiden tuhkat Suomessa vuosina 2002–2008. (Espo, sähköpostiviesti 5.7.2010) 

  

2.1 Puun poltto 

 

Puun osuus Suomen energiantuotannossa on merkittävä, noin 20 prosenttia. Puuta käyte-

tään sähkön ja kaukolämmön tuotannossa sekä kotitalouksien pienpoltossa. (Rantala 

(toim.) 2008, 428–489.) Suomi on sitoutunut kasvattamaan uusiutuvien energianlähteiden 

osuutta energian loppukulutuksesta 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, josta puun ja 

metsähakkeen osuus olisi noin puolet. Tavoitteiden saavuttamiseksi on kehitetty ja kehite-

tään edelleen erilaisia tavoitteita ja ohjauskeinoja. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010, 14, 

53, 93.) Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (L 

30.12.2010/1396) tuli voimaan 1.1.2011. Lailla pyritään edistämään uusiutuvilla energian-

lähteillä tuotettua sähköä ja uusiutuvien energianlähteiden kilpailukykyä. Jyrki Kataisen 

hallituksen hallitusohjelmassa uusiutuvien energianlähteiden käyttöä pyritään lisäämään 

tavoitteena hiilineutraali yhteiskunta 2050. Uusiutuvan energian tukipäätösten toimivuutta 

arvioitiin ja tehostettiin arvion pohjalta. Pienpuun energiatuen osalta varmistettiin, ettei 

tukijärjestelmä vääristä kilpailua. (Valtioneuvoston kanslia 2011, 41–42, 74.)  

 

Toimintojen myötä kiinteä sähkön tuotantotuki oli voimassa vain vuoden, kun se lakkautet-

tiin 1.1.2012 alkaen. Lisäksi metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotukea ollaan leik-

kaamassa siirtymäajan puitteissa perustuen muun muassa turpeen veronkorotukseen, sillä 
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hakkeen tuotantotuki on kiinnitetty komission notifiointipäätöksessä turpeen verolliseen 

hintaan. (Oesch & Turtiainen 2012.) Kestävän metsätalouden rahoitustuen korvaava pien-

puun energiatuki edellyttää komission hyväksyntää, jota tuelle ei myönnetty. Komission 

kannan mukaan tuki tulisi maksaa sähköä tai lämpöä tuottavalle laitokselle, joten todennä-

köisesti tukijärjestelmä tulee uudelleen arvioitavaksi. (Maa- ja metsätalousministeriö 2012) 

 

2.1.1  Puun ominaisuudet 

 

Puupolttoaineita saadaan metsäpolttoaineena, teollisuuden puutähteenä, puunjalostusteolli-

suuden jätelieminä sekä sivu- ja jätetuotteina, kierrätyspuuna sekä jalostettuina puupoltto-

aineina, kuten pelletteinä ja briketteinä (taulukko 1). Puuraaka-aineen ominaisuuksiin vai-

kuttavat puulajikkeen lisäksi ikä, kasvunopeus ja -paikka sekä ilmasto. Puun ominaisuudet 

vaihtelevat puun eri osissa. (Saranpää 1998, 249.) Ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa myös 

lannoituksella, korjuuajankohdalla, varastoinnilla ja kemiallisella sekä mekaanisella käsit-

telyllä.  Puulaji ja puun ikä vaikuttavat merkittävästi puun biomassan jakautumiseen sen eri 

osissa: runkopuussa, kuoressa, oksissa lehdissä ja neulasissa (Alakangas 2000, 35). Näillä 

on vaikutusta myös tuhkien ominaisuuksiin. Esimerkiksi keväällä ravintoaineiden määrä 

on merkittävästi suurempi kuin syksyllä ja talvella, joten korjuu ajankohdalla voidaan vai-

kuttaa myös tuhkien sisältämiin ravintoaineiden määriin. (Raiko (toim.) 2002, 270.) 

 

Taulukko 1. Puupolttoaineiden teholliset lämpöarvot. ( Tilastokeskus 2011.) 

Polttoaine Tehollinen (alempi) lämpöarvo [MJ/kg] 

Metsäpolttoaine, puu 
 

Halot, rangat ja pilkkeet 14 

Kokopuu- tai rankahake 9,5 

Metsätähdehake tai -murske 9 

Teollisuuden puutähde  
Kuori 7,5 

Sahanpuru, kutterilastut ym. purut 8,0 

Puutähdehake tai -murske 9,5 

Erittelemätön teollisuuden puutähde 7,5 

Muu teollisuuden puutähde 8,8 

Puunjalostusteollisuuden jäteliemet 11,5 

Kierrätyspuu 12,0 

Puupelletit ja -briketit 16,0 
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Puu koostuu selluloosasta, hemiselluloosasta, ligniinistä sekä uuteaineista, joiden pitoisuu-

det vaihtelevat puulajista riippuen. Selluloosan osuus männyssä, kuusessa ja koivussa on 

noin 40–45 %. Lehtipuilla hemiselluloosapitoisuus on korkeampi (37–40 %) kuin havu-

puilla (25–28 %). Havupuiden ligniinipitoisuus (24–33 %) on puolestaan korkeampi kuin 

lehtipuiden (16–25 %). Ligniini sisältää hiiltä ja vetyä, jotka tuottavat lämpöä. (Alakangas 

2000, 35.) Ligniinin määrä ja laatu vaikuttavat myös puun väriin ja kovuuteen (Saranpää 

1998, 253).  

 

Taulukossa 2 on esitetty puun koostumus. Puu sisältää alkuainekoostumukseltaan hiiltä, 

vetyä, happea, typpeä ja rikkiä. Puulajeittain alkuainekoostumuksessa ei ole suuria eroja. 

(Alakangas 2000, 35–36.) Rikkipitoisuus puupolttoaineilla on yleensä hyvin matala. Puun 

tuhka sitookin seospolton yhteydessä muiden kiinteiden polttoaineiden sisältämää rikkiä, 

jolloin rikkidioksidipäästöjä saadaan vähennettyä. Polttoaineen kemiallinen koostumus 

sekä palamisolosuhteet ja mahdollisesti käytössä oleva puhdistustekniikka vaikuttavat syn-

tyvien palamistuotteiden määriin.  

 

Taulukko 2. Puun koostumus. (Alakangas et al 1987, 61) 

  Yksikkö Pitoisuus 

Tuhka % k-a 0,4-0,6 

Kiinteä hiili (C) % k-a 11,4-15,6 

Haihtuvat kuivat aineet % k-a 84-88 

Vety (H) % k-a 6-6,5 

Happi (O) % k-a 38-42 

Typpi (N) % k-a 0,1-0,5 

Rikki (S) % k-a 0,05 

Vesi  

Kuori % 60 

Sahanpuru % 55 

Tuore puu % 50-60 

Metsätähde % 35-40 

Rankahake % 25-40 

Pilke % 25 

Puupuriste % 8-10 
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Puupolttoaineet sisältävät ravinteita, typpeä ja kivennäisravinteita, jotka ovat sitoutuneet 

joko pysyvästi tai osittain puun massaan. Ravinteiden määriin vaikuttavat puulajin lisäksi 

kasvupaikka ja ikä. Erityisesti rungon uloimman, elävistä soluista koostuvan puuaineksen, 

typpipitoisuus on suurimmillaan karuilla kasvupaikoilla. Pysyvästi massaan sitoutuneet 

ravinteet, kalsium, kertyvät puun kuolleisiin solukkoihin, kuten kuoreen. Kalsiumin kerty-

mä on suoraan verrannollinen puun massan kertymään eli kalsiumin määrä kasvaa puun 

ikääntyessä. Osittain massaan sitoutuneet ravinteet, typpi, fosfori ja kalium, kertyvät elä-

viin solukkoihin, kuten neulasiin, lehtiin, juuriin ja nilakuoreen. Myös näiden ravinteiden 

määrät kasvavat puun massan kasvaessa. Suurimmillaan ravinteiden määrät ovat, kun ak-

tiivisten solukkojen, neulasmassan ja hienojuuriston, määrät ovat suurimmillaan. (Kello-

mäki 2005, 239–240.) Osa ravinteista sitoutuu puun palamisen yhteydessä tuhkaan, minkä 

vuoksi puun tuhkaa voidaan hyödyntää esimerkiksi lannoitteena. Polton aikana puun sisäl-

tämä typpi poistuu lähes kokonaan savukaasujen mukana, joten tuhkassa ei ole juuri lain-

kaan typpeä (Isännäinen et al 2006, 7).  Taulukossa 3 on esitetty eri puulajien ja -osien 

mineraali- ja hivenainepitoisuuksia. 

 

Taulukko 3. Puupolttoaineiden mineraalipitoisuudet. (Hakkila & Kalaja 1998, 13.) 

Polttoaine 

Päämineraali [p-% kuiva-aineessa] Hivenainepitoisuus [p-% kuiva-aineessa] 

Fosfori Kalium  Kalsium Magnesium Mangaani Rauta Sinkki  Boori Kupari 

P K Ca Mg Mn Fe Zn B Cu 

HAVUPUU  

Runkopuu 0,01 0,06 0,12 0,02 0,0147 0,0041 0,0013 0,0003 0,0002 

Runkopuun 
kuori 

0,08 0,29 0,85 0,08 0,0507 0,006 0,0075 0,0012 0,0004 

Oksat 0,04 0,18 0,34 0,05 0,0251 0,0101 0,0044 0,0007 0,0004 

Neulaset 0,16 0,60 0,50 0,09 0,0748 0,0094 0,0075 0,0009 0,0006 

KOKO PUU 0,03 0,15 0,28 0,05 0,0296 0,0085 0,003 0,0006 0,0004 

LEHTIPUU  

Runkopuu 0,02 0,08 0,08 0,02 0,0034 0,002 0,0016 0,0002 0,0002 

Runkopuun 
kuori 

0,09 0,37 0,85 0,07 0,019 0,0191 0,0131 0,0017 0,0013 

Oksat 0,06 0,21 0,41 0,05 0,012 0,0047 0,0052 0,0007 0,0004 

Neulaset 0,21 1,17 1,10 0,19 0,0867 0,0135 0,0269 0,0021 0,001 

KOKO PUU 0,05 0,21 0,25 0,04 0,0083 0,0027 0,0039 0,0006 0,0005 
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Puu sisältää myös pieniä määriä raskasmetalleja, joiden osuus on suurempi kuoressa ja 

latvusmassassa kuin ainespuussa. Puun palaessa osa raskasmetalleista höyrystyy savukaa-

sujen hiukkasten mukana ilmaan ja osa sitoutuu tuhkaan. Raskasmetallipäästöt aiheuttavat 

terveys- ja ympäristöhaittoja, joten niitä pyritään vähentämään poltto- ja savukaasujen 

puhdistustekniikan avulla. (Hakkila & Fredriksson 1996, 74–76.) Kadmium on puutuhkan 

kriittisin raskasmetalli, sillä se on karsinogeeninen eli syöpää aiheuttava raskasmetalli 

(Korpijärvi et al 2009, 16; Perkiömäki & Fritze 2004, 3). Tuhkalannoituksen kadmiumista 

ei kuitenkaan aiheudu Perkiömäen ja Fritzen tutkimuksen (Perkiömäki & Fritze 2004, 3) 

mukaan vaaraa ihmisille eikä luonnolle. Tutkimuksessa seurattiin kadmiumin siirtymistä 

sieniin ja marjoihin 4-vuotisen kenttäkoneen aikana sekä tavanomaisen puuntuhkan ja tuh-

kan, jonka kadmiumpitoisuus oli keinotekoisesti nostettu 400 mg/kg, osalta. Tavanomainen 

puutuhka ei nostanut tutkimuksen aikana sienien, marjojen ja vajovesien kadmiumpitoi-

suutta ja keinotekoinen tuhka, jonka kadmiumpitoisuus on noin 30-kertainen verrattuna 

tavanomaiseen puutuhkaan, nosti kaksinkertaiseksi kangasrouskujen kadmiumpitoisuuden. 

Eli tuhkalannoituksesta voisi aiheutua haittaa, mikäli tuhkaa levitetään yhdelle alueelle 

noin 30 kertaa. Tuhkalannoitus suositellaankin tehtävän samaan paikkaan vain kertaalleen. 

(Perkiömäki & Fritze 2004, 3-4) Puupolttoaineiden tuhkien sisältämä kalsium lisää tuhkien 

emäksisyyttä, mikä puolestaan voi vaikuttaa lyijyn liukoisuuden kasvuna. Puupolttoaineet 

sisältävät myös sulfaatteja, jotka pienentävät bariumin liukoisuutta.  (Korpijärvi et al 2009, 

19.)Taulukossa 4 on esitetty puupolttoaineiden raskasmetallipitoisuuksia. 

 

Taulukko 4. Puupolttoaineiden raskasmetallipitoisuudet. (Taipale 1996, 47; Hakkila & Kalaja 1983, 14.) 

  
  

Raskasmetallipitoisuus kuiva-aineessa [mg/kg] 
Arseeni 

As 
Kadmium 

Cd 
Kromi 

Cr 
Kupari 

Cu 
Elohopea 

Hg  
Lyijy 

Pb 
Vanadiini 

V 
Sinkki 

Zn 
Nikkeli 

Ni 

Puupolttoaine 0,04-0,4 0,09-0,4 0,06-2 0,6-13 0,01-0,02 0,3-14 0,3-5 5-269 
1,45-
3,34 

Oksa, kuusi  
0,23 0,15 6,68 

 
9,25 

 
71,2 3,34 

Kuori    
4,6 

   
90 

 

Neulanen,  
kuusi  

0,09 0,06 2,48 
 

0,3 
 

14 1,62 

Neulanen,  
mänty  

0,3 0,08 3,76 
 

1,25 
 

65 1,45 

Koivunlehti  
0,3 0,08 3,76 

 
1,25 

 
65 1,45 

Pajut  
0,8-1,7 3 2-4 

 
0,4-2 

 
40-105 
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Lämpöpintojen likaantumisen ja kuumakorroosion kannalta ongelmallisia ovat alkalit: ka-

lium ja natrium, joita esiintyy erityisesti viherainetta sisältävässä puupolttoaineessa ja kier-

rätyspolttoaineissa. Kloori on polttoaineessa yleensä natriumkloridina. Kuusi sisältää kor-

keampia pitoisuuksia alkaleja ja klooria kuin mänty. Alkalit edesauttavat kloorin kulkeu-

tumista tulistimille. Tätä pyritään ehkäisemään polttamalla puupolttoaineiden seassa rikki-

pitoista polttoainetta kuten turvetta tai hiiltä. Turve- ja hiilituhkat myös laimentavat alkalis-

ta, tarttuvaa ja likaavaa tuhkaa, jolloin tuhkakerrostumista tulee hauraampia ja helpommin 

poistettavia. Polttoaineen sisältämä rikki reagoi alkalien kanssa, jolloin kloori vapautuu 

savukaasuihin kloorivedyksi. Alkalisulfaatit ja vetykloridi eivät ole leijupoltossa erityisen 

korrodoivia eli syövyttäviä. Tulistinkorroosiota ei esiinny alhaisilla höyryn tulistuksilla 

eikä kylläisen höyryn kattiloilla. Kattilan likaantumiseen ja korroosioon vaikuttaa polttoai-

neen rikki-kloorisuhde. Jos tulistinalueen savukaasujen rikki-kloorisuhde (S/Cl) on yli 2, 

likaantuminen ja korroosio vähenevät, ja jos suhde on yli 4, väheneminen on merkittävää. 

Klooripitoisen polttoaineen sekaan voidaan lisätä myös alkuainerikkiä tai ammouniumsul-

faattia (NH42SO4). (Alakangas 2000, 12, 58; Vesanto et al 2007, 45.)  

 

Vattenfallin kehittämässä ChlorOut-menetelmässä ammouniumsulfaatti hajoaa rikkitriok-

sidiksi (SO3), kun se ruiskutetaan palamisvyöhykkeelle noin 800–900 ° C lämpötilaan. 

Rikkitrioksidi reagoi kaasumaisen kaliumkloridin (KCl) kanssa muodostaen vähemmän 

haitallista kaliumsulfaattia (K2SO4) ja helpostihaihtuvia klooripitoisia kaasuja (Cl2 tai 

HCl). Tällöin alkalikloridia tiivistyy vähemmän tulistimille ja korroosioriski pienenee. 

(Broström et al 2004, 1.) 

 

2.1.2 Puutuhkan ominaisuudet 

 

Polton yhteydessä syntyvän tuhkan määrä vaihtelee polttoainelaaduittain: kuoren tuhkapi-

toisuus on runkopuuta suurempi. (taulukko 5.) Puun tuhkapitoisuus on kuitenkin tavallises-

ti muita kiinteitä polttoaineita pienempi, mikä vähentää syntyvän tuhkan määriä ja käsitte-

lykustannuksia. Puupolttoaineita poltetaan usein seospolttona fossiilisten polttoaineiden 

kanssa, mikä laskee tuhkan ravinnepitoisuuksia ja kasvattaa raskasmetallipitoisuuksia. 

Tuhka alkaa sintraantua eli kiinteytyä lämpötilan noustessa 900–1000 °C. (Hakkila & 

Fredriksson 1996, 76–77). Muodonmuutospiste (IT) on 1150–1490 °C, pehmenemispiste 

(ST) 1250–1580 °C, puolipallopiste (HT) 1230–1650 °C ja juoksevuuspiste (FT) 1250–
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1580 °C. Verrattaessa turpeeseen ja hiileen puupolttoaineiden sulamislämpötila on korke-

ampi ja puutuhkan sulaessa sillä on voimakas syövyttävä vaikutus. (Kytö et al 1983, 18–

21; Wilen et al 1996, liite 1/4; Raiko (toim.) 2002, 471.) 

 

Taulukko 5. Puupolttoaineiden tuhkapitoisuudet. (Finbio 1998, 14; Wilen at al 1996, liite 1/4; Tahvanainen 

1995, 57; Taipale 1996, 46; Skrifvars & Hupa 1995, 212; Korpilahti 2004a, 6)  

Polttoaine Tuhkapitoisuus 
[p-% ka] 

Polttoaine Tuhkapitoisuus 
[p-% ka] 

Halko ja nalikat 0,5 Metsätähdehake 1-3 

Halko ja klapi 1,2 Koivuhake 0,4-0,6   

Puut                                

Koivu                           

Mänty                                

Kuusi 

 

0,3                   

0,2                   

0,3 

Runkopuu 

Kuusi 

Mänty 

Koivu 

 

0,63 

0,40 

0,39 

Kokopuuhake 1-2 Hakkuutähdehake 1,33 

Kokopuuhake, mänty 0,6 Hakkuutähdehake, kuusi 2,0-6,0 

Kokopuuhake, sekapuu 0,5   

Havupuun kuori 1-3 Rankahake 0,5-2 

Männyn kuori 1,6-2,55 Kantohake 1-3 

Kuusen kuori 2,34-3,4 Sahahake 0,5-2 

Koivun kuori 1-3 Puutähdehake 0,4-1 

Oksat 

Kuusi 

Mänty 

Koivu 

 

1,88 

1,03 

1,23 

Neulaset 

Kuusi 

Mänty 

Koivu 

 

5,13 

2,35 

5,45 

Sahanpuru 0,4-0,5 Pajuhake 1,1-2,8 

Kutterinlastu 0,4-0,5 Hiontapöly 0,4-0,8   

Vaneritähde 0,4-0,8 Kierrätyspuu 1-5   

 

Puutuhkassa on noin 10–30 prosenttia kalsiumia, noin 2 prosenttia kaliumia ja magnesiu-

mia sekä noin 1 prosentti fosforia. Euroopan alueella ravinnepitoisuudet ilmoitetaan yleen-

sä oksideina, vaikka pitoisuudet eivät välttämättä esiinny tuhkassa oksidimuodossa. Puun 

tuhka sisältää alkali- (natrium, kalium) ja maa-alakalimetalleja (magnesium, kalsium). 

Kuorituhkan ja alle yksivuotisten biomassojen piin osuus on suurempi kuin monivuotisilla 

biomassoilla. (Elintarviketurvallisuusvirasto 2010, Raiko (toim.) 2002, 270.) Taulukosta 6 

nähdään, että kalsiumoksidin osuus on suurin puulajista riippumatta. Tuhka on emäksistä 
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(pH 9–13), joten se neutraloi happoja ja soveltuu happaman maaperän neutralointiin (Lep-

pänen 2000, 7-18; Isännäinen et al 2006, 7.) 

 

Taulukko 6. Puupolttoaineiden tuhkien pitoisuudet oksideina. (Alakangas 2000, 39.) 

Polttoaine 

Kal-
siumok-

sidi 

Ka-
liumok-

sidi 

Fosfori-
pentok-

sidi 

Magnesi-
umoksidi 

Rauta-
oksidi 

Rikki-
triok-
sidi 

Piioksidi 
Natri-
umok-

sidi 

Alu-
miini-
oksidi 

Titaa-
nioksidi 

CaO K ₂₂₂₂O P₂₂₂₂O₅₅₅₅ MgO Fe₂₂₂₂O₃₃₃₃ SO₃ SiO₂ Na₂₂₂₂O Al ₂₂₂₂O₃ TiO ₂ 

Koivu 45,8-57,8 11,5-15,1 3,5-14,9 7,7-11,6 1,3 2,6-3,8 0,9-3,8 7,7-8,7 
  

Mänty 41,8-42 15,2-15,3 1-2,7 16-16,1 5,50 4,50 3,5-4,6 3-3,1 
  

Kuusi 36,7-36,8 29,60 1-2,7 9,8-10 8,50 4,2-4,3 1 3,2 
  

Paju 30,80 26,50 4,80 5,10 0,2 2,10 0,43 0,30 0,30 0,02 

Männyn 
kuori 

40-60,3 3,3-7,6 2,6-4,8 2,6-5,9 0,3-5 2-3,7 1,3-14,5 0,5-3,2 5,30 0,10 

Kuusen 
kuori 

50,5 3,50 2,6-2,7 4,20 1,80 1,60 21,70 2,80 
  

Koivun 
kuori 

60,30 4,10 3,50 5,90 1,00 4,80 3,00 0,70 
  

Sahanpu-
ru, mänty 

41,80 12,30 5,20 11,80 1,90 1,90 8,30 0,20 2,00 0,10 

 

Säteilyaltistuksen kannalta merkittävin puutuhkan sisältämistä radionuklideista on Tserno-

bylin ydinvoimalaonnettomuudesta 1986 peräisin oleva cesium-137 (137Cs). Cesium-137 

puoliintumisaika on 30 vuotta, joten se vaikuttaa metsien ravinnekierrossa ja näin ollen 

puustossa, erityisesti nuorissa metsissä, vielä kauan. Eniten cesiumia kertyy neulasiin, lat-

vukseen, oksiin ja vuosikasvaimiin väheten sydänpuuta kohti. Pohjois-Suomessa cesium-

laskeuma on vähäisempi kuin Lounais-Suomessa. (Hänninen et al 2004, 11–12.) Säteily-

turvakeskuksen tutkimuksen mukaan puutuhkien radionuklidipitoisuudet vaihtelivat huo-

mattavasti polttolaitoksittain ja tuhkalajeittain (Rantavaara & Moring 2001, 17–20). 

 

2.1.3 Puun polton lento- ja pohjatuhka 

 

Puun polton lentotuhka on emäksistä (pH noin 12), mikä johtuu sen sisältämästä kal-

siumoksidista. Lentotuhkan raekoko vaihtelee 0,002-1 mm välillä. Vain noin 20 % tuhka-

partikkeleista on halkaisijaltaan yli 1 mm ja noin puolet partikkeleista on alle 0,1 mm. (Pa-

lola 1998, 11–13.) Ominaispainoltaan tuhka on 210–510 kg/m3 (Soininen et al. 2010, 19). 
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Puupolttoaineiden sisältämä rikki reagoi tyypillisesti lentotuhkan karkeiden partikkeleiden 

kanssa muodostaen kalsiumsulfaattia eli kipsiä, jolloin savukaasujen rikkipitoisuus jää hy-

vin alhaiseksi (Lind 1999, 68). Puun polton lentotuhkien raskasmetallipitoisuudet on esitet-

ty taulukossa 7. Verrattaessa puun polton lento- ja pohjatuhkien raskasmetallipitoisuuksia, 

nähdään että lentotuhka sisältää huomattavasti korkeampia pitoisuuksia. 

 

Puupohjaiset biopolttoaineet sisältävät hyvin vähän tuhkaa muodostavia yhdisteitä (Lind 

1999, 40). Raekooltaan pohjatuhkat ovat lentotuhkia karkearakeisempia vastaten teknisiltä 

ominaisuuksiltaan luonnon hiekkaa ja soraa. Pohjatuhkat muodostuvat enimmäkseen alu-

miinisilikaateista (Walsh 1997, 23). Puun pohjatuhka sisältää muihin kiinteisiin polttoai-

neisiin verrattaessa vain pieniä määriä rikkiä, klooria, kaliumia ja natriumia. Sen sijaan 

pohjatuhka sisältää haihtumattomia yhdisteitä kuten kalsiumia ja piitä. Metsätähteiden pol-

tossa pohjatuhkan osuus tuhkista oli keskimäärin 25 %. (Lind 1999, 40–41.) Puun polton 

pohjatuhkien raskasmetallipitoisuudet on esitetty taulukossa 7. 

 

Taulukko 7. Puun poltossa syntyneen lento- ja pohjatuhkan raskasmetallipitoisuudet. (Taipale 1996, 48–49.) 

Alkuaine Yksikkö Lentotuhka [mg/kg] Pohjatuhka [mg/kg] 

Arseeni As 1-60 0,2-3 

Kadmium Cd 6-40 0,4-0,7 

Koboltti Co 3-200 0-7 

Kromi Cr 40-250 60 

Kupari Cu 200 15–300 

Elohopea Hg 0-1 0-0,4 

Mangaani Mn 6000-9000 2500-5500 

Nikkeli Ni 20-100 40-250 

Lyijy Pb 40-1000 15-60 

Seleeni Se 5-15 
 

Vanadiini V 20-30 10-120 

Sinkki Zn 40-700 15-1000 

 

Puuta poltettaessa lentotuhkien 137Cs-pitoisuus oli keskimäärin 2485 Bq/kg pienimmän 

pitoisuuden ollessa 336 Bq/kg ja suurimman 5715 Bq/kg. Pohjatuhkien 137Cs-pitoisuus oli 

keskimäärin 1346 Bq/kg pienimmän pitoisuuden ollessa 22 Bq/kg ja suurimman 3465 

Bq/kg. (Rantavaara & Moring 2001, 17–20).  
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2.2 Turpeen poltto 

 

Suomen pinta-alasta noin kolmas osa on suota, joista 1 prosentti on tällä hetkellä hyödyn-

nettävissä energiantuotannossa. Turpeen osuus energiantuotannossamme on noin 6-8 pro-

senttia (kuva 1). Turvetta poltetaan usein seospolttona puun kanssa, sillä sen sisältämä rik-

ki sitoo puussa olevia alkaleja ja klooria, jotka muutoin kertyisivät kattilan lämpöpinnoille 

ja aiheuttaisivat likaantumista, korroosioriskiä ja pedin sintraantumista. (Alakangas 2000, 

58, 85–86).  Päästökaupan ja verotuksen on oletettu vaikuttavan turpeen käyttöön, sillä 

korkea hiilidioksidipäästökerroin ja veronkorotukset alentavat turpeen kilpailukykyä mui-

hin polttoainesiin verrattaessa. Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman energia- ja ym-

päristöpolitiikassa turpeen käyttöä tullaan vähentämään suunnitelmallisesti, kuitenkin si-

ten, että turvetta ei korvata hiilellä. Turpeen verotusta tullaan nostamaan maltillisesti ja 

soiden suojelua tullaan tehostamaan. (Valtioneuvoston kanslia 2011, 42, 70.) Taulukossa 8 

on esitetty polttoturpeiden lämpöarvot.  

 

Taulukko 8. Turpeen lämpöarvot. ( Tilastokeskus 2011.) 

Polttoaine Tehollinen (alempi) lämpöarvo [MJ/kg] 

Turve   

Jyrsinturve 10,1 

Palaturve 12,3 

Turvepelletit ja -briketit 18,0 

 

2.2.1 Turpeen ominaisuudet 

 

Turpeet luokitellaan kasvitieteellisen koostumuksensa perusteella turvelajeiksi (taulukko 

9). Pää turvelajeja ovat rahkaturve (S), saraturve (C) ja ruskosammal (B). Yleensä turvelaji 

koostuu kahdesta pääturvelajista. (Alakangas 2000, 87.) Energiaturpeet jaetaan jyrsintu-

peeksi ja palaturpeeksi, joista jyrsinturpeen osuus on noin 90 prosenttia. Turpeen maatu-

misaste, joka ilmoitetaan H-arvona 1-10, kuvaa turpeen maatuneisuutta. Turpeen kasvilaji-

koostumus ja maatumisaste vaikuttavat turpeen koostumukseen ja rakenteeseen. (Alakan-

gas 2000, 87.)   
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Taulukko 9. Turvelajit. (Alakangas 2000, 15.) 

Turvelajit   

Rahkaturpeet  S 

S-turve 

Saraturpeet  
(CS-turve) 

C 

C-turve 

ErS-turve LC-turve 

CS-turve 
BC-turve 

LS-turve 

Puuturpeet L 
SL-turve 

Ruskosammalturpeet B 
B-turve 

CL-turve CB-turve 

 

Luonnontilassa oleva turve sisältää noin 90 % vettä ja 10 % kuiva-ainetta. Kuiva-aineesta 

noin 95 % on orgaanista ainetta ja 5 % epäorgaanista ainetta. Orgaaninen aine sisältää sel-

luloosaa, hemiselluloosaa, humus- ja fulvohappoa, humiineja, vahoja, hartseja ja pektiiniä. 

Epäorgaaninen aine sisältää piihappoa, rautaa, alumiinia ja kalsiumia, fosforia, rikkiä, 

klooria, kuparia, nikkeliä, lyijyä ja sinkkiä. Metallien pitoisuudet turpeessa vaihtelevat 

huomattavasti. Alkuainepitoisuudet vaihtelevat muun muassa kallioperän, turvekerrostu-

man syvyyden ja ympäröivän mineraalimaan mukaan. (Herranen 2009, 8) Turve sisältää 

myös hiekkaa, joka on kulkeutunut suolle veden tai tuulen mukana tai polttoaineen käsitte-

lyn ja kuljetuksen vaikutuksesta. Tyypillisesti hiekka on kvartsia (SiO2) ja tavallisissa kivi-

lajeissa esiintyviä mineraaleja. (Alakangas 2000, 90) Turvetuhkan pH on noin 7-12 (Palola 

1998, 11).  

 

Polttoturve sisältää suurimmaksi osaksi hiiltä (53–56 %), jonka määrä riippuu turvelajista 

ja maatuneisuudesta. Maatuneisuuden kasvaessa turpeen hiili- ja rikkipitoisuus, humusai-

neiden ja ligniinin määrä kasvaa, lämpöarvo paranee, ja happipitoisuus sekä selluloosan ja 

hemiselluloosan määrät vähenee. Turvelajeista rahkaturve sisältää paljon selluloosaa ja 

hemiselluloosaa ja saraturve puolestaan ligniiniä. Herrasen (2009) tutkimuksen mukaan 

turpeiden rikkipitoisuus on keskimäärin 0,24 % kuivapainosta, rahkavaltaisten turpeiden 

0,2 %, saravaltaisten turpeiden 0,27 % ja ruskosammalvaltaisten 0,43 %. Suotyypeittäin 

verrattaessa korpisoissa tavataan korkeimpia rikkipitoisuuksia ja soiden ojittaminen nostaa 

rikkipitoisuutta. (Alakangas 2000, 88, 90; Herranen 2009, 19, 21, 25.)  Turpeen typpi-, 

rikki- ja tuhkapitoisuudet sekä kuiva-aineen tehollinen lämpöarvo ovat suuremmat kuin 

puupolttoaineilla. Turpeen tuhkapitoisuus voi vaihdella kahdesta kymmeneen prosenttiin ja 

se koostuu enimmäkseen silikaateista, raudasta, alumiinista ja kalsiumpitoisista yhdisteistä. 

Alhaisin tuhkapitoisuus on rahkaturpeella ja korkein saraturpeella. Puupolttoaineilla on 
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puolestaan enemmän haihtuvia aineita. (Alakangas 2000, 90; Taulukot 2 ja 10). Turpeen 

poltosta syntyykin enemmän tuhkaa verrattaessa puun polttoon. Harju et al (2001) tutki-

muksessa turpeen tuhkapitoisuus oli keskimäärin 3,8 painoprosenttia, rikkipitoisuus 0,14 

painoprosenttia, typpipitoisuus 1,3 painoprosenttia ja klooripitoisuus 0,03 painoprosenttia 

(Harju et al 2001, 25). Taulukossa 10 on esitetty polttoturpeen keskimääräinen koostumus.  

 

Taulukko 10. Polttoturpeen koostumus. (Alakangas et al. 1987, 14; Lehtovaara, sähköpostiviesti 17.8.2011; 

Vapo 2006, 22) 

  Yksikkö 
Pitoisuus 

(Alakangas et al 
1987) 

Pitoisuus (Lehto-
vaara 2011 & 
Vapo 2006) 

Tuhka % 4-6 2-20 

Kiinteä hiili (C) % k-a 23–31  

Haihtuvat kuivat aineet % k-a 65–70 67 - 73 

Vety (H) % k-a 5-6,5 5,0 - 6,2 

Happi (O) % k-a 30-40 27 - 38 

Typpi (N) % k-a 0,6-3 0,7 - 3,0 

Rikki (S) % k-a 0,05-0,3 0,1 - 0,6 

Vesi %   40-60 

Jyrsinturve % 48  

Palaturve % 35  

Turvebriketit % 10  

 

Turpeen kemiallinen koostumus on esitetty taulukossa 11. Tiedot perustuvat Vapo Oy:n 

analyysituloksiin sekä eri tahojen julkaisemiin tutkimusraportteihin ja tieteellisiin julkai-

suihin.  

 



25 
 

Taulukko 11. Turpeen kemialliset ominaisuudet. (Lehtovaara, sähköpostiviesti 17.8.2011; Vapo 2006, 22) 

Kemialliset ominaisuudet Yksikkö keskimäärin vaihtelu 

Hiilipitoisuus, C m-% k-a 54 51 - 59 

Klooripitoisuus, Cl m-% k-a 0,03 0,01 - 0,1 

Fluoripitoisuus, F m-% k-a 0,003 0,001 - 0,01 

Kalsium, Ca m-% k-a 0,4 0,04 - 2 

Kalium, K (kok.) m-% k-a 0,07 0,012 - 0,34 

Kalium, K  m-% k-a 0,012 0,002 - 0,10 

Fosfori, P m-% k-a 0,05 0,005 - 0,28 

Magnesium, Mg m-% k-a 0,09 0,01 - 0,95 

Rauta, Fe m-% k-a 0,7 0,01 - 5,5 

Pii, Si m-% k-a 0,02 0,01 - 0,33 

Natrium, Na m-% k-a 0,06 0,002 - 0,31 

Natrium, Na (etikkahappoliuk. pH3) m-% k-a 0,003 0,0013 - 0,0075 

Alumiini, Al m-% k-a 0,2 0,01 - 2,2 

 

Polttoturpeen raskasmetallipitoisuudet on esitetty taulukossa 12. Polttoturpeen raskasme-

tallipitoisuudet ovat keskimäärin korkeampia puupolttoaineisiin verrattuna lukuun ottamat-

ta kadmiumin, lyijyn ja sinkin pitoisuuksia (taulukot 4 ja 12). 

 

Taulukko 12. Polttoturpeen raskasmetallipitoisuudet (Alakangas 2000, 90.)  

 Raskasmetallipitoisuus kuiva-aineessa [mg/kg] 

  Arseeni Kadmium Koboltti Kromi Kupari Lyijy Sinkki  Nikkeli 

Polttoturve 0,2-9,3 0,03-0,2 0,1-3,7 0,9-24,9 1,4-16.5 0,6-9,9 2,8-36,5 0,8-16,7 

 

Turve sitoo tehokkaasti sekä luonnosta että ihmisen toiminnan seurauksesta vapautuvia 

radionuklideja. Poltettaessa turvetta pääosa radionuklideista konsentroituu tuhkaan. Hela-

riutta et al (2000) tutkimuksessa määritettiin radionuklidipitoisuudet eri puolella Suomea 

sijaitsevilta, yhteensä 14 eri suolta. Cesium-137 pitoisuus oli keskimäärin 16 Bq/kg kor-

keimman pitoisuuden ollessa 622 Bq/kg. Tutkimuksessa määritettiin myös jyrsinturpeen 

radionuklidipitoisuuksia vuoden 1994 osalta, eri puolilta Suomea ja yhteensä 68 suolta 

otetuista näytteistä. Cesium-137 pitoisuus oli keskimäärin 46 Bq/kg ja korkeimman pitoi-

suuden ollessa 620 Bq/kg. Pääpiirteittäin luonnonnuklidipitoisuudet kasvavat soilla sy-

vempiin kerroksiin mentäessä, kun taas laskeumanuklidien pitoisuudet olivat korkeimmil-

laan soiden pintakerroksissa. (Helariutta et al 2000, 7, 20–22.) Polttoturpeen aktiivipitoi-
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suudet suositellaan määrittämään suon pinta-alan ollessa yli 50 hehtaaria tai turpeen vuosi-

tuotannon ollessa yli 20 000 m3 (Säteilyturvakeskus 2010, 5).  

 

2.2.2 Turvetuhkan ominaisuudet 

 

Turpeen tuhkapitoisuus on keskimäärin 5-6 prosenttia. Tuhkapitoisuus voi kuitenkin vaih-

della merkittävästi (taulukko 10). Jyrsinturpeen tuhkapitoisuus on korkeampi (4,7–6,1 pro-

senttia) kuin palaturpeen prosenttia (3,2–5,6 prosenttia) (Alakangas 2000, 93–94). Tiheys 

turvetuhkilla on 500-1 100 kg/m3 (Orava 2003, 22). 

 

Turpeen osalta molybdeeni- ja seleenin liukoisuudet ovat usein korkeita (Korpijärvi et al 

2009, 19). Verrattaessa puutuhkaan, turpeen tuhka on karkeampaa ja se sisältää vähemmän 

ravinteita erityisesti kaliumia, jota turvetuhkassa voi olla jopa kymmenen kertaa vähem-

män. Lisäksi ravinnesuhteet poikkeavat toisistaan. Magnesiumia, kalsiumia, sinkkiä ja 

booria turvetuhkassa on puutuhkaa vähemmän ja fosforipitoisuus voi olla samalla tasolla 

puutuhkan kanssa. Lannoite- ja rakeistettavuusominaisuudet ovat myös huonompia kuin 

puutuhkalla. Raskasmetallipitoisuudet voivat kuitenkin turvetuhkalla olla pienemmät kuin 

puutuhkalla arseenia lukuun ottamatta. (Isännäinen et al 2006, 6; Leinonen 1996, 10–11) 

Niemisen (2003) tutkimuksissa turvetuhka sisälsi puutuhkaan verrattaessa hyvin vähän 

vesiliukoista kaliumia ja natriumia. Turvetuhkassa rautapipoisuus oli puutuhkaa korkeampi 

ja rauta osoittautui olevan liukoisempaa kuin puutuhkassa. (Leinonen 1996, 10–11; Niemi-

nen 2003, 4, 7.) Taulukossa 13 on esitetty turvetuhkan oksidipitoisuudet. 

 

Taulukko 13. Turvetuhkien oksidipitoisuudet (Alakangas 2000, 91; Palola 1998, 11.) 

 

Kal-
siumok-

sidi 

Ka-
liumok-

sidi 

Fosfo-
ripen-
toksidi 

Magne
siu-

moksi-
di 

Rau-
taok-
sidi 

Rikki-
triok-
sidi 

Piiok-
sidi 

Natri-
umoksi-

di 

Alumii-
nioksidi 

Titaa-
nioksi-

di 

CaO K ₂₂₂₂O P₂₂₂₂O₅₅₅₅ MgO Fe₂₂₂₂O₃₃₃₃ SO₃ SiO₂ Na₂₂₂₂O Al ₂₂₂₂O₃ TiO ₂ 

Turve-
tuhka 

1,5-12 0,1-0,5 2-4 0,5-2,5 4-7 0,4-4 40-75 <1-3 1-16 0,5-1 

 

Turvetuhkien pääkomponentit on esitetty taulukossa 14. Taulukossa esitetyt Lehtovaaran 

tiedot perustuvat Vapo Oy:n analyysituloksiin sekä eri tahojen julkaisemiin tutkimusra-

portteihin ja tieteellisiin julkaisuihin.  
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Taulukko 14. Turvetuhkan pääkomponentit. (Ranta & Wahlström 2002, 10; Lehtovaara, sähköpostiviesti 

17.8.2011) 

Kemialliset ominaisuudet Yksikkö 
Pitoisuus 
(Ranta & 

Wahlström) 

Vaihtelu 
(Lehtovaara) 

Kalsium, Ca m-% k-a 6,78 1,1 - 8,6 

Kalium, K m-% k-a 0,7 0,08 - 0,4 

Fosfori, P m-% k-a  0,9 - 1,8 

Magnesium, Mg m-% k-a 0,6 0,3 - 1,5 

Rauta, Fe m-% k-a 7,44 2,8 - 4,9 

Rikki, S m-% k-a 0,79 0,16 - 1,6 

Pii, Si m-% k-a 18,6 18,7 - 35,1 

Natrium, Na m-% k-a 0,3 < 0,7 - 2,2 

Alumiini, Al m-% k-a 11,2 0,5 - 8,5 

Titaani, Ti m-% k-a  0,1 - 0,3 

 

Turpeen tuhkan sulamiskäyttäytyminen on esitetty polttoaineittain taulukossa 15. Rahka-

valtaisten soiden pintaturpeet sulavat yleensä matalissa lämpötiloissa (Virtanen & Herra-

nen 1988, 138). Turvetuhkan sulaminen alkaa tasolta 1050–1150 °C. Palaturpeen sulamis-

lämpötila on jyrsinturvetta alhaisempi. Alhaisesta sulamislämpötilasta voi aiheutua ongel-

mia arinapoltossa. (Raiko (toim.) 2002, 471.)  

 

Taulukko 15. Polttoturpeen sulamiskäyttäytyminen [°C] (Alakangas et al 2011, 72)  

 

Tuhkan sulamiskäyttäytyminen 
hapettavassa atmosfäärissä (DIN) 

Tuhkan sulamiskäyttäytyminen hapettavassa 
atmosfäärissä (ASTM) 

A 
pehme-

nemispiste 
[°C] 

B 
puolipal-
lopiste 
[°C] 

C 
Sulapiste 

[°C] 

IT 
muodon-
muutos-
piste [°C] 

ST 
pehmene-
mispiste 

[°C] 

HT 
puolipal-
lopiste 
[°C] 

FT 
juokse-

vuuspiste 
[°C] 

jyrsinturve 1100-1190 1200-1375 1205-1430 
    

palaturve 1040-1335 1145-1415 1175-1490 1100-1250 1130-1340 1160-1380 1180-1470 

 

2.2.3 Turpeen polton lento- ja pohjatuhka 

 

Turpeen sisältämä tuhka ja palamaton puuaines sekä palamatta jääneet muut aineet kuten 

kivennäisaineet ja mineraalit muodostavat lentotuhkan. Turpeen lentotuhka vastaa rakei-

suudeltaan hiekkaista silttiä tai silttistä hiekkaa. Hiukkaskokojakaumaltaan lentotuhka on 

1-50 µm. Ominaisuuksiltaan lentotuhka on lujittuvaa, mutta varastointi tuhkan ollessa kos-
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teaa heikentää sen lujittumiskykyä. (Orava 2003, 22–23; Eskola et al 1999, 32.) Lentotuh-

kan pääkomponentteja ovat pii, alumiini ja raudan oksidit (Palola 1998, 11). Verrattaessa 

kivihiilen lentotuhkaan puun ja turpeen lentotuhka on karkeampaa ja alkalisempaa. Tur-

peen tuhkissa on huomattu usein olevan molybdeenin ja seleenin liukoisuutta. (Korpijärvi 

et al 2009, 18–19). (taulukko 16.) 

 

Taulukko 16. Turpeen poltossa syntyneen lentotuhkan raskasmetallipitoisuudet. (Palola 1998, 12; Korpijärvi 

et al 2009, 18.) 

Alkuaine Yksikkö Lentotuhka [mg/kg] 

Arseeni As 2-200 

Kadmium Cd 0,05-8 

Koboltti Co 10-50 

Kromi Cr 15-250 

Kupari Cu 20-400 

Elohopea Hg 0,001-2 

Nikkeli Ni 15-700 

Lyijy Pb 5-970 

Seleeni Se < 10-26 

Vanadiini V 18-590 

Sinkki Zn 10-600 

 

Raekooltaan pohjatuhkat ovat lentotuhkia karkearakeisempia vastaten teknisiltä ominai-

suuksiltaan luonnon hiekkaa ja soraa. Hiukkaskokojakaumaltaan pohjatuhka on 10–30 

mm. Kemialliselta koostumukseltaan pohjatuhka vastaa lentotuhkaa, mutta raskasmetalli-

pitoisuudet ovat alhaisemmat kuin lentotuhkalla. (Orava 2003, 22 – 23.)  

 

3 TUHKIEN HYÖTYKÄYTTÖ 

 

Tuhkille on olemassa useita hyötykäyttökohteita. Hyötykäyttökohteiden valintaa rajoittavat 

lainsäädännön vaatimukset, lupaprosessit sekä tuhkien tekniset ominaisuudet. Tuhkien 

ominaisuuksista riippuen niitä voidaan hyödyntää muun muassa lannoitteena, maaraken-

nuskohteissa, betoni- ja asfalttiteollisuudessa, kaivosten täytöissä, kompostoinnissa sekä 

lietteen stabiloinnissa (Lapin ELY-keskus 2011, 61; Tchobanoglous et al 2003, 1504–

1505).  
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Tuhkien hyötykäyttöä pyritään edistämään muun muassa valtakunnallisen jätesuunnitel-

man avulla, jonka keskeisenä tavoitteena on viisiportainen jätehierarkia: jätteen synnyn 

ehkäisy, uudelleenkäyttö, materiaalikierrätys, energiana hyödyntäminen ja viimeisenä lop-

pukäsittely kaatopaikoilla. Kierrätyksen tehostamiseen pyritään kehittämällä jätteiden maa-

rakennushyötykäyttöä koskevaa asetusta ja lisäämällä uusiomateriaalien käyttöä valtion ja 

kuntien julkisissa hankinnoissa sekä pyrkimällä poistamaan tiettyjen jätejakeiden jätesta-

tus. Jäteperäisten lannoitevalmisteiden käyttöä pyritään edistämään neuvonnalla, tiedotuk-

sella sekä koetoiminnalla. Niiden käytön turvallisuus varmistetaan tehostamalla valmistuk-

sen ja teknisen käsittelyn omavalvontaa ja markkinavalvontaa sekä orgaanisten lannoite-

valmisteiden laitoshyväksyntämenettelyä. Laatuvaatimukset täyttävien tuhkien lannoite-

käyttöä edistetään sekä valtion että yksityisten metsänomistajien metsissä. Teollisuudessa 

ja rakentamisessa syntyvien jätteiden kierrätystä lisätään ympäristölupien käsittelyn ja uu-

simisien yhteydessä. Lisäksi painopisteenä on teollisuuden ja kaivannaistuotannon jätevir-

tojen tuotteistaminen uusiomateriaaleiksi. Jäteperäisten lannoitevalmisteiden, kuten puun 

ja turpeen polton tuhkien, hyödyntämistä pyritään edistämään metsien lannoituksessa. Ki-

vihiilen polton väheneminen ja jätteenpolton lisääntyminen vaikuttavat oleellisesti tuhkien 

laatuun, määriin ja käsittelykustannuksiin. Jätteenpolton myötä kaatopaikoille läjitettävien 

ja stabiloitavien tuhkien määrä tulee kasvamaan. Lisäksi jäteverotusta kehitetään poista-

malla jäteveron epäkohdat ja jätteiden kansainvälisten siirtojen hallintaa ja turvallisuutta 

kehitetään. (Ympäristöministeriö 2008, 3, 10, 15–28, 43–44.)    

 

Valtakunnallisen jätesuunnitelman taloudellisia vaikutuksia on tutkittu erillisin selvityksin. 

Tuhkien hyödyntämisessä kustannuksia syntyy lannoitevalmisteen valmistuksesta ja levit-

tämisestä. Lannoitekäytössä tuhkaa tarvitaan muihin epäorgaanisiin lannoitevalmisteisiin 

verrattuna enemmän, mikä lisää levittämiskustannuksia. Vaikutusaika tuhkalannoituksella 

on puolestaan pidempi. Marjoja ja sieniä hyödyntäville elintarvikealan yrityksille tuhka-

lannoitus voi aiheuttaa kustannuksia poiminnan varoaikojen osalta. Maarakennushyödyn-

tämisen osalta kustannuksia voi syntyä varastointi- ja kuljetuskustannuksista. Lisäksi jäte-

jakeiden hyödyntämisen kannattavuuteen vaikuttavat neitseellisen materiaalin hintakehitys 

ja kysyntä, uusiomateriaalien logistiikka sekä laadun ja hinnan kilpailukyky, käyttöluvat, 

asenteet ja mahdolliset tukitoimet. (Ympäristöministeriö 2008, 44–46.)  Jätteiden synnyn ja 

haitallisuuden vähentämiselle sekä kierrätyksen ja uusiokäytön lisäämiselle on asetettu 
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tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia myös kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmassa 

(KULTU) (Raivio et al. 2005, 13). 

 

Alueellisten jätesuunnitelmien määrä putosi kolmestatoista suunnitelmasta viiteen, joista 

Lapin alueellinen jätesuunnitelma on yksi. Alueellisia haasteita tuovat matala asukastiheys, 

pitkät etäisyydet, matkailun vaikutukset, suurteollisuus, kaivostoiminnan kasvu sekä poro-, 

maa- ja metsätalous. Lapissa on yhteistä rajaa Ruotsin, Norjan ja Venäjän kanssa, joten 

valtakunnan rajat ylittävää yhteistyötä jätehuollossa voitaisiin kehittää edelleen. Lapin alu-

eella tuhkien määrät tulevat kasvamaan, joten tuhkien hyötykäyttöä tulisi kehittää ja yritys-

ten kiinnostus hyödyntämiselle tulisi selvittää. Potentiaalisia tuhkien hyödyntämiskohteita 

ovat muun muassa maanparannus, metsälannoitus, kaivostäytöt, käyttö asfaltin ja betonin 

lisäaineena, maarakentaminen sekä kompostointi. (Alatervo 2007, 11–12; Väestötietojär-

jestelmä 2010; Alatervo 2009, 13.) 

 

Turve- ja seospolton tuhkien hyötykäyttöä hankaloittaa hyötykäytölle asetetut raja-arvot 

sekä polttoaineen laadunvaihtelut. Kivihiilen poltossa syntyvät tuhkat ovat tasalaatuisem-

pia, joten hyötykäyttö on tällöin helpompaa. Lainsäädännön muuttumisen myötä tuhkien 

hyötykäyttö on lisääntynyt. Erityisesti yksityisten kaatopaikkojen ja tuhkien siirtyminen 

jäteverolain piiriin vuoden 2011 alussa, on lisännyt yritysten kiinnostusta tuhkien hyödyn-

tämiseen. Hyötykäytön edistäminen voi kuitenkin edellyttää tuhkien käsittelyä ja jatkoja-

lostusta etenkin lannoitehyötykäytön osalta. (Soininen et al. 2010, 2.) Tuhkia syntyy yleen-

sä eniten talvikuukausina, jolloin energian tuotanto on suurempaa. Hyötykäyttöön tarvitaan 

tuhkaa, etenkin maarakentamisen osalta, puolestaan kesäkuukausina, jolloin on tarvetta 

tuhkan varastoimiseen. Tuhkalannoitus voidaan tehdä myös talvella. Lisäksi pitkät lupa-

prosessit voivat hankaloittaa tuhkien hyötykäyttöä. 

 

3.1 Hyötykäyttöön vaikuttava lainsäädäntö 

 

Tuhkien hyödyntämiseen vaikuttavat sekä Euroopan unionista tuleva että kansallinen lain-

säädäntö. Ympäristölainsäädäntöä on uudistettu kokonaisvaltaisesti viime aikoina ja osa 

lakien ja asetuksien uudistuksista on vielä kesken. Jätelainsäädännön kokonaisuudistuksen 

tavoitteena on saada lainsäädäntö vastaamaan nykyisiä jäte- ja ympäristöpolitiikan paino-

tuksia sekä EU-lainsäädännön vaatimuksia. Uudessa jätelaissa korostuu myös jätehierarkia 
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etusijajärjestyksen myötä. Myös jätteen määritelmää täsmennettiin yhdenmukaiseksi EU 

lainsäädännön kanssa. Uusi jätelaki hyväksyttiin maaliskuussa 2011 ja uusi jäteasetus huh-

tikuussa 2012. Ne tulivat voimaan 1. toukokuuta 2012 kuten myös ympäristölain- ja ase-

tuksen uudistukset. Uudistusten myötä ongelmajätteet muuttuivat vaarallisiksi jätteiksi. 

Jäteverolain uudistus tuli voimaan vuoden 2011 alusta, jonka myötä jätevero nousi, yksi-

tyiset ja yritysten omat kaatopaikat muuttuivat verollisiksi ja tuhkat tulivat jäteveron pii-

riin. (Valtion ympäristöhallinto 2012)  

 

Euroopan unionin jätedirektiivillä (2008/98/EY) vahvistetaan viisiportainen jätehierarkia, 

jolla tarkoitetaan jätteen käsittelyn tärkeysjärjestystä: jätteen synnyn ehkäisy, valmistelu 

uudelleenkäyttöön, kierrätys, muu hyödyntäminen, loppukäsittely. Direktiivillä on pyritty 

selkeyttämään jätteen määritelmää ja lisäksi sillä säädetään arviointiperusteista jätestatuk-

sen päättymisen ja sivutuotteiden osalta. Direktiivin pohjalta tullaan laatimaan neuvoston 

asetuksia tiettyjen jätteiden, kuten tuhkien ja kuonien, end-of-waste kriteereistä.  (D 

2008/98/EY; Valtion ympäristöhallinto 2008) Direktiivi on pantu toimeen Suomessa uu-

distetulla jätelailla.  

 

Jäteluokituksen päättyessä materiaali voi siirtyä kemikaalilainsäädännön piiriin. Euroopan 

unionin asetusta (EY N:o 1907/2006) eli REACH-asetusta kemikaalien rekisteröinti-, arvi-

ointi-, rajoitus- ja lupamenettelystä ei sovelleta jätteisiin. Mikäli materiaali katsotaan sivu-

tuotetteeksi tai jätteeksi luokittelu on päättynyt, materiaali kuuluu asetuksen (EY N:o 

1907/2006) piiriin ja näin ollen sille tulee tehdä REACH-rekisteröinti. Jätedirektiivin 5 

artiklan mukaisiin sivutuotteisiin ei kuitenkaan sovelleta REACH-asetusta, jos ne saatetaan 

markkinoille sellaisenaan. Jätteestä hyödynnettävälle uusiomateriaalille ei ole rekisteröin-

tivelvollisuutta, jos materiaali vastaa jo rekisteröityä tuotetta tai kyseessä on tuotantopai-

kalla käytettävä välituote. Toiminnanharjoittajalla tulee olla käytettävissä jo rekisteröidyn 

aineen käyttöturvallisuustiedote tai asetuksessa vaaditut tiedot (32 artikla). (Turvallisuus- 

ja kemikaalivirasto 2010.) 

 

Rekisteröintivelvollisuus on tuhkan tuottajalla tai jatkojalostajalla (Ojala 2010, 18). Ener-

giantuotannon tuhkat vaativat rekisteröinnin, jos niitä käsitellään muutoin kuin mekaani-

sesti ja käytetään muualla kuin tuotantopaikalla (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2010). 

Tuhkia voidaan hyödyntää sellaisenaan maarakenteissa valtioneuvoston asetuksen 
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591/2006 mukaisesti tai lannoitteena maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 

1784/14/2011 mukaisesti, mikäli tuhkat täyttävät asetusten vaatimukset. REACH-asetus 

koskee epäorgaanisten lannoitevalmisteiden raaka-aineita sekä orgaanisia lannoitevalmis-

teita, jos niitä on käsitelty siten, että lopullinen valmiste on muuttunut kemiallisesti proses-

sin aikana. Käsittelymenetelmistä konsentrointia ja epäpuhtauksien poistamista ei sellaise-

naan katsota toimenpiteeksi, jonka myötä valmiste olisi muuttunut kemiallisesti ja tulisi 

asetuksen piiriin. (Maa- ja metsätalousministeriö 2008, 18.) Sellaisenaan hyötykäyttöön 

kelpaavien eri sivutuotteiden sekoittaminen katsotaan toimenpiteeksi, jonka myötä sivu-

tuotteet tulevat REACH-asetuksen piiriin. Jätedirektiivi on pantu toimeen Suomessa jäte-

lailla eli REACH:n soveltamisen kannalta oleellista on, katsotaanko jätteet jätelainsäädän-

nön perusteella jätteiksi vai tuotteiksi. (REACH-neuvonta, sähköpostiviesti 11.11.2011.) 

Käyttökohteesta riippuen tuhkaa tulee olemaan markkinoilla sekä jätteeksi luokiteltuna että 

tuotteistettuna (Kiviniemi et al 2012, 9). 

 

Tuhkien REACH-rekisteröintiä varten on perustettu eurooppalainen tuhkakonsortio seos-

polton tuhkille, johon kuuluu 71 tuhkan tuottajaa eripuolilta Eurooppaa. Tuhkakonsortio 

sisältää kaikki seospolton, kuten turpeen, puun, lietteen ja erilaisten tähteiden polton, tuh-

kat. Kivihiilituhkille on oma konsortionsa. Konsortio pyrkii pääsemään eroon tuhkien jäte-

statuksesta, mutta tuhkien rekisteröinti ei automaattisesti poista tuhkien jätestatusta. Tuhki-

en rekisteröinti tehtiin vuoden 2010 aikana. Tuhkien rekisteröinti on yrityksille vapaaeh-

toista. Konsortioon voi päästä jäseneksi tai vaihtoehtoisesti tehdä ns. letter of access-

sopimuksen, jolla saadaan lupa tietojen käyttöön. Hinta jäsenyydellä on noin 15 000 €, 

mutta kustannukset voivat vielä kasvaa kemikaaliviraston vaatiessa lisäselvityksiä ja tietty-

jen standardien mukaan tehtyjä koostumusanalyysejä. (Linnunmaa 2010; Ahokas et al 

2012, 76) 

 

Jätelain (646/2011) mukaan kaikessa toiminnassa tulee mahdollisuuksien mukaan noudat-

taa etusijaisuusjärjestystä ottaen huomioon tuotteen ja jätteen elinkaaren aikaiset vaikutuk-

set, ympäristönsuojelun varovaisuus- ja huolellisuusperiaate sekä toiminnanharjoittajan 

tekniset ja taloudelliset edellytykset. Etusijaisuusjärjestyksen mukaan ensisijaisesti tulee 

vähentää syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen hal-

tijan tulee ensisijaisesti valmistella jäte uusiokäyttöön ja toissijaisesti kierrätettäväksi. Mi-

käli kierrätys ei ole mahdollista, tulee jätteen haltijan hyödyntää jäte muulla tavoin, kuten 
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energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte tulee loppukäsitellä. (L 

17.6.2011/646) 

 

Jätelain (646/2011) 5 §:n mukaan jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka sen haltija 

on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä. Ainetta 

tai esinettä ei katsota jätteeksi vaan sivutuotteeksi, jos se syntyy sellaisessa tuotantoproses-

sissa, jonka ensisijaisena tarkoituksena ei ole tämän aineen tai esineen valmistaminen, ja: 

• sen jatkokäytöstä on varmuus 

• sitä voidaan käyttää suoraan sellaisenaan tai sen jälkeen, kun sitä on muunnettu 

enintään tavanomaisen teollisen käytännön mukaisesti 

• sitä syntyy tuotantoprosessin olennaisena osana; sekä 

• se täyttää suunniteltuun käyttöön liittyvät tuotetta sekä ympäristön- ja tervey-

densuojelua koskevat vaatimukset eikä sen käyttö kokonaisuutena arvioiden ai-

heuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. (L 17.6.2011/646) 

Lisäksi valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä sivutuotteista ja 

aineen tai esineen jätestatuksen päättymisestä sekä niissä sallituista haitta-aineiden pitoi-

suuksista ja liukoisuuksista, niiden käyttöä koskevista teknisistä vaatimuksista sekä muista 

vastaavista seikoista, jos 

• se on läpikäynyt hyödyntämistoimen 

• sillä on käyttötarkoitus, johon sitä käytetään yleisesti 

• sillä on markkinat tai kysyntää 

• se täyttää käyttötarkoituksensa mukaiset tekniset vaatimukset ja on vastaaviin 

tuotteisiin sovellettavien säännösten mukainen 

• sen käyttö ei kokonaisuutena arvioiden aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai 

ympäristölle. (L 17.6.2011/646) 

Jotta jäte lakkaisi olemasta jätettä (End of Waste), tulee sen täyttää kaikki ne vaatimukset, 

jotta voidaan olla varmoja siitä, että jäteperäisen materiaalin käyttö ei ole vahingollista 

terveydelle tai ympäristölle. (Saarinen 2011, 16.) 

 

Jäteluokitus on päättynyt rauta-, teräs- ja alumiiniromulta. Uusia kriteereitä valmistellaan 

parhaillaan ainakin biohajoavalle jätteelle ja muoville. Toiminnasta riippuen jäteluokituk-

sella voi olla sekä etuja että haittoja. Jäteleima, lupaprosessit, jätteen poltto, jätteiden siirto 

maiden välillä, kuljetus ja ominaisuudet voivat hankaloittaa jätteiden hyödyntämistä. Toi-
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saalta etu on, että jätteet eivät ole kemikaalilainsäädännön piirissä ja jätteiden hyödyntä-

mistä voidaan haluta korostaa tietyissä toiminnoissa. Jätteiden EoW-kriteerien täyttymisen 

arviointiin voisi tulla esimerkiksi todennuskäytäntö, mikä helpottaisi viranomaisten toimin-

taa. (Hasenson 2012, 7, 9, 26.) 

 

Jäteasetus (1390/1993) kumottiin 1.5.2012 lähtien jätelailla (646/2011) ja uusi jäteasetus 

(179/2012) hyväksyttiin 19.4.2012. Asetukseen on tullut tarkentavia määräyksiä jätehuol-

lon järjestämisestä ja erillismääräyksiä tietyille jätejakeille. Lisäksi asetus sisältää määrä-

yksiä hyväksymismenettelyistä, kuten jätehuoltorekisteristä ja hyödyntämislaitosten en-

nakkohyväksynnästä. Jäteasetuksella kumottiin ympäristöministeriön asetus (A 

22.11.2001/1129) yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta. Jäteasetuksessa 

energiantuotannon tuhkat on luokiteltutermisissä prosesseissa syntyviksi jätteiksi. Kuulu-

minen jäteluetteloon ei tarkoita että jätelaji olisi aina jätettä ja myös jäteluetteloon kuulu-

maton aine tai esine voi olla jätettä. Jäteluetteloa ollaan uudistamassa EU:ssa. Uudistukses-

sa tarkastellaan erityisesti vaarallisten jätteiden luokittelua ja myös tuhkien luokituksesta 

vaaralliseksi jätteeksi on keskusteltu uudistuksen yhteydessä muun muassa kalsiumoksidi-

pitoisuuden (> 1 %) vuoksi. Tämä ei kuitenkaan todennäköisesti toteudu tuhkien osalta. 

Jäteluetteloa sovelletaan myös jäteverolaissa. Uusi jäteluettelo tulisi voimaan 2015.  (Ha-

senson 2012, 5, 16–17; A 19.4.2012/179) 

 

Tuhkien hyötykäyttöön vaikuttava lainsäädäntö riippuu tuhkien hyötykäyttökohteesta. YSL 

(86/2000) 28 §:n mukaan jätelain soveltamisalaan kuuluvaan jätteiden ammattimaiseen ja 

laitosmaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn tulee olla ympäristölupa. Ammattimaiseksi 

toiminnaksi katsotaan toiminta, josta toiminnanharjoittaja saa jätteen käsittelystä tai hyö-

dyntämisestä toimeentulonsa (Valtion ympäristöhallinto 2011a). YSA (196/2000) 5 §:n 

mukaan aluehallintovirasto ratkaisee jätteen ammattimaisen tai laitosmaisen hyödyntämistä 

tai käsittelyä koskevan ympäristöluvan, mikäli jätettä hyödynnetään tai käsitellään vähin-

tään 10 000 tonnia vuodessa. Mikäli määrä alittaa 10 000 tonnia, ympäristöluvan ratkaisee 

kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. (A 18.2.2000/169) Ympäristönsuojelulain mu-

kaisten lupa-asioiden käsittelyajat vaihtelevat lupa-asiasta ja lupaviranomaisesta riippuen. 

Aluehallintovirastossa käsiteltäville lupa- ja ilmoitusasioille on asetettu 12 kuukauden pal-

velutavoite (Aluehallintovirasto 2010, 15). Kunnissa käsiteltävien ympäristölupa- ja ilmoi-

tusasioiden keskimääräiset käsittelyajat ovat keskimäärin 5-49 henkilötyötuntia (Hakanen 
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et al 2010, 35). Rovaniemen kaupungissa lupa-asioiden käsittely kestää keskimäärin kah-

desta kuuteen kuukautta, kun huomioidaan asioiden vireille tulo (Bergman, sähköpostivies-

ti 11.11.2011). 

 

Lupamenettelyn sijaan tietyistä toiminnoista tulee ympäristönsuojelulain (86/2000) 10 lu-

vun mukaan tehdä ilmoitus ympäristölupa- tai valvontaviranomaiselle. Ilmoitus rekisteröi-

dään ympäristösuojelun tietojärjestelmään. Ilmoitusmenettelyä voidaan soveltaa tuhkien 

hyödyntämisestä maarakentamisessa, mikäli tuhkat täyttävät asetuksen vaatimukset. Ilmoi-

tusmenettelyä käytetään myös koeluontoisesta toiminnasta. Ilmoitus tehdään YSL 61 §:n 

mukaan 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. (L 4.2.2000/86) Kunnan ympäris-

tönsuojeluviranomainen voi YSL 85 §:n mukaan antaa tarpeen vaatiessa yksittäisen mää-

räyksen koskien ympäristön pilaantumisen vaaran aiheuttavalle toiminnalle, joka ei ole 

luvanvaraista eikä 65 §:n mukaan rekisteröityä toimintaa. (L 4.2.2000/86; Pfister 2006, 6) 

 

Tuhkat voidaan myös sijoittaa kaatopaikoille. Kaatopaikkojen vaatimuksista säädetään 

Valtioneuvoston päätöksessä kaatopaikoista (861/1997). Kaatopaikat luokitellaan ongel-

majätteen, tavanomaisen jätteen tai pysyvän jätteen kaatopaikoiksi, joille ei pääasiassa saa 

viedä muun luokituksen mukaista jätettä. (Vnp 4.9.1997/861) Kaatopaikka-asetusta ollaan 

uudistamassa ja uusi asetus tulee todennäköisesti voimaan vuonna 2013 (Hasenson 2012, 

3). Tuhkat voivat ominaisuuksistaan riippuen soveltua hyödynnettäväksi myös kaatopaik-

karakenteissa. 

 

3.2 Jäteverotus 

 

Jäteverotukseen sovelletaan ensisijaisesti jäteverolakia ja toissijaisesti valmisteverotusla-

kia. Jäteverolain mukaan kaatopaikkoina pidetään jätteen käsittelypaikkoja, joissa jäte lop-

pusijoitetaan maan päälle tai maahan ja jotka ovat ympäristönsuojelulain tai –asetuksen tai 

jätehuoltoa koskevan maakuntalain mukaan ympäristölupavelvollisia. (Tulli 2011, 2; L 

17.12.2010/1126) 

  

Kaatopaikasta selkeästi erotettuja alueita, varastointialueita, joissa jäte varastoidaan alle 

vuoden ennen sen loppukäsittelyä tai joissa jätettä varastoidaan alle kolme vuotta ennen 

hyödyntämistä tai jätteen hyödyntämisalueita ei pidetä kaatopaikkoina, eikä tällöin näille 
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alueille sijoitetusta jätteestä tarvitse maksaa jäteveroa. Jätteen väliaikaisilla varastointialu-

eilla kolmen vuoden varastointiaika koskee yksittäistä jäte-erää. Mikäli yhdenkin jäte-erän 

varastointiaika välivarastointialueella ylittää kolme vuotta, alue katsotaan jäteverolain mu-

kaiseksi kaatopaikaksi ja kaikki siellä olevat jätteet ovat veronalaisia. Varastointiajan mää-

rittämiseen sovelletaan ns. FIFO (first-in first-out) periaatetta. Tällöin samanlaiset jäteja-

keet katsotaan poistetuksi alueelta siinä järjestyksessä, jossa ne on toimitettu alueelle. (Tul-

lihallitus 2011, 1-2.) Mikäli samalla alueella sijaitsee sekä kaatopaikka että välivarastointi-

alue, tulee ne erottaa selkeästi toisistaan esimerkiksi aidalla tai tiellä. Tällöin myös kirjan-

pidon ja vastaanoton tulee olla erillisiä. Myös alueen ympäristölupaan, tulee olla merkitty 

rajat. (Birstolin, sähköpostiviesti 18.11.2011.) 

 

Jäteveroa maksetaan jätelainsäädännön mukaisista jätteistä, joiden hyödyntämiselle on 

olemassa teknisiä tai ympäristöllisiä perusteita. Verotettavat jätteet löytyvät jäteverolain 

(1126/2010) liitteenä olevasta verotaulukosta. Termisissä prosesseissa syntyvien jätteiden 

kuuluminen jäteverolain piiriin on esitetty taulukossa 17. Lakia ei sovelleta jätelain mukai-

siin vaarallisiin jätteisiin. Verotuksen toimittamisesta ja valvonnasta huolehtii tullilaitos ja 

verovelvollisia ovat kaatopaikan pitäjät.  (Tulli 2011, 2; L 17.12.2010/1126) 

 

Taulukko 17. Jäteverolain soveltamiseen kuuluvat termisissä prosesseissa syntyvät jätteet. (A 

19.4.2012/179; L 17.12.2010/1126 ) 

Jäteryhmä Jätenimike 

10 01 01 pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka (ei nimike 10 01 04* kattilatuhka) 

10 01 02 hiilen poltossa syntyvä lentotuhka 

10 01 03 turpeen ja käsittelemättömän puun poltossa syntyvä lentotuhka 

10 01 05  savukaasujen rikinpoistossa syntyvät kiinteät kalsiumpohjaiset reaktiojätteet 

10 01 15 
muu kuin nimikkeessä 10 01 14* mainittu rinnakkaispoltossa syntyvä pohjatuhka,  
kuona ja kattilatuhka 

10 01 17  muu kuin nimikkeessä 10 01 16* mainittu rinnakkaispoltossa syntyvä lentotuhka 

10 01 23  muut kuin nimikkeessä 10 01 22* mainitut, kattiloiden puhdistuksessa syntyvät vesipitoiset lietteet 

10 01 24 leijupetihiekka 

10 01 25 hiilivoimalaitosten polttoaineen varastoinnissa ja valmistuksessa syntyvät jätteet 

10 01 26 jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet 

10 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

* merkityt vaarallisia jätteitä 
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Jäteveroa maksetaan 40 euroa tonnilta vuoteen 2013 saakka ja tämän jälkeen 50 euroa ton-

nilta. Mikäli jäte hyödynnetään kaatopaikalla, siitä ei tarvitse maksaa jäteveroa lukuun 

ottamatta lasijätettä ja halkaisijaltaan yli 150 mm kokoista betonijätettä. Veroa maksetaan 

kaatopaikalle kunakin verokautena, kolmen kuukauden välein, toimitetusta jätteestä. Jäte-

verosta tehdään verokausittain kaatopaikkakohtainen veroilmoitus. (L 17.12.2010/1126) 

 

Jätteiden verokynnys ylittyy, kun jäte toimitetaan kaatopaikalle. Verotettavan jätteen paino 

määräytyy loppusijoitusalueelle toimitettavan jätteen painon mukaan. Valtioneuvoston 

päätöksen kaatopaikoista (861/1997) mukaan jätteet tulee punnita vaa’alla, mikäli kaato-

paikalle sijoitetaan jätettä enemmän 30 000 m3 vuodessa (Vnp 4.9.1997/861). Muussa ta-

pauksessa voidaan käyttää jätelajikohtaisia tilavuuskertoimia. Mikäli vaaka on käytettävis-

sä, tulee sitä käyttää ensisijaisesti (Lietkari, puhelinkeskustelu 10.11.2011). Jos tuhkat kos-

tutetaan lastausvaiheessa pölyämisen ehkäisemiseksi, jäteveroa maksetaan myös kostutus-

veden aiheuttamasta painon lisäyksestä. Kostutusveden osuus voi olla huomattavan suuri 

kaatopaikalle toimitettavan jätteen painosta, jolloin se aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. 

Osa vedestä haihtuu ilmaan tuhkan varastoinnin aikana, mikä tulee huomioida, jos jätteitä 

viedään pois kaatopaikalta. (Alm 2010, 12; Lietkari 2010, 4, 8.)   

 

Kaatopaikalle toimitetusta jätteestä tulee pitää kirjanpitoa, josta selviää kaatopaikalle toi-

mitettujen jätteiden määrät sekä muut tarpeelliset tiedot. Välivarastointialueilla on myös 

pidettävä kirjanpitoa, josta selviää jätteen laji, määrä ja säilytysaika. Kirjanpito tulee säilyt-

tää vähintään neljä vuotta verokauden tai välivarastointialueen säilytysajan päättymisestä. 

Tulli tekee jäteverotarkastuksia ja verovelvollisen tulee pyydettäessä esittää kirjanpito tul-

liviranomaiselle. Myös sivullisilla, kuten kuljetusliikkeillä, on tiedonantovelvollisuus. (L 

17.12.2010/1126; Alm 2010, 3, 8, 12) 

 

Verokaudella kaatopaikalle poisviedystä jätteestä on oikeus vähentää verokaudella makset-

tu tai maksettava vero. Jätteen veroton hyödyntäminen tulee perustua kohteen ympäristö-

lupaan tai hyödyntäminen tulee tapahtua voimassa olevan lainsäädännön nojalla. Ympäris-

tölupakäytännöstä poikkeavia kohteita voivat olla esimerkiksi jätteen lannoitehyötykäyttö 

tai asetuksen 591/2006 mukainen maarakennushyötykäyttö. Verovähennyksen voi saada 

ainoastaan jätteistä, joista on maksettu jäteveroa ja jotka viedään pois kaatopaikalta. Mikäli 
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samalla kaatopaikalla on myös samoja jätejakeita, joista ei ole maksettu veroa, vähennettä-

vä vero on korkeintaan verollisista jätteistä maksetun jäteveron suuruinen. Jos jäteverovä-

hennystä ei voi kyseisellä verokaudella tehdä täysimääräisenä, voi jäteveron vähentää tule-

vilta verokausilta. Tulli ei maksa jäteveroa takaisin. Mikäli jäteveron vähentäminen ei ole 

mahdollista suoritettavasta verosta, kuluvan vuoden tai seuraavan kalenterivuoden vero-

kausilta suoritettavasta verosta, suoritettujen verojen täysimääräinen palauttaminen on 

mahdollista ainoastaan verohuojennuksella (Lietkari, sähköpostiviesti 20.12.2011). Vero-

huojennusta voi hakea Tullilta vapaamuotoisella huojennushakemuksella. (L 

17.12.2010/1126; Könni, sähköpostiviesti 6.4.2011) Huojennushakemuksesta ja ennakko-

ratkaisusta on säädetty tarkemmin valmisteverotuslaissa (L 19.3.2010/182). 

 

3.3 Maarakentaminen 

 

Vuosittain Suomessa käytetään noin 100 miljoonaa tonnia kiviaineksia, joista osa voitaisiin 

korvata tuhkilla, joita syntyy vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia. Tuhkia voidaan hyödyn-

tää maarakentamisessa sellaisenaan, tiivistettynä, seostettuna tai sideaineena. Tuhkat sovel-

tuvat tie-, katu- ja kenttärakenteiden eri kerroksiin tuhkien laadusta riippuen. (Kiviniemi et 

al 2012, 6, 22.) Tuhkien hyödyntämisestä maarakentamisessa on julkaistu opas: Tuhkara-

kentamisen käsikirja. 

 

Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen ja käsittely vaatii pääsääntöisesti 

ympäristöluvan. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei toiminta, lupamääräykset ja 

sijoituspaikka huomioiden, aiheuta terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaan-

tumista tai sen vaaraa, maaperän, pohjaveden tai vesistöjen pilaantumista, erityisten luon-

nonolosuhteiden huonontumista tai vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun 

käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella tai kohtuutonta rasitusta 

naapurustolle. Toiminnanharjoittajalla tulee olla käytettävissä toiminnan laatuun ja laajuu-

teen nähden riittävä asiantuntemus. (L 4.2.2000/86) Ympäristölupaprosessit ovat aikaa 

vieviä, joten hyödyntämisen suunnitteluun tulisi varata riittävästi aikaa. 

 

Jätteen tulee soveltua teknisesti käyttökohteeseensa. Maarakentamisessa geoteknisistä 

ominaisuuksista tärkeitä ovat optimivesipitoisuus, maksimikuivatilavuuspaino, lujuus ja 

routivuus. Rakeisuus vaikuttaa tuhkien optimivesipitoisuuteen, tiivistyvyyteen, routivuu-
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teen, vedenläpäisevyyteen ja kapillaarisuuteen. Tuhkat ovat yleensä routivia, minkä vuoksi 

niitä suositellaan käytettäväksi vain kohteissa, joissa materiaalilta ei edellytetä routimatto-

muutta. Turve-, puu- ja seospolton tuhkien laatu vaihtelee yleensä enemmän kuin kivihiili-

tuhkien. Tuhkien ympäristökelpoisuus ja soveltuminen käyttökohteeseen tulee arvioida 

tapauskohtaisesti. Lentotuhka sisältää kalkkia, joka reagoidessaan veden kanssa muodostaa 

oksideista lujittuvia yhdisteitä ja aiheuttaa tuhkan lujittumista. Lujittumista heikentävät 

tuhkan sisältämät epäpuhtaudet, välivarastointi kosteana sekä lujittumisvaiheen alhainen 

lämpötila. Lujittumista voidaan puolestaan edesauttaa lisäämällä tuhkan joukkoon kalkkia 

tai sementtiä. (Korpijärvi et al 2009, 14–15; Tiehallinto 2007, 47) Välivarastoinnilla voi-

daan vaikuttaa tuhkien laatuun. Kasavarastoituna, tuhkien ollessa varastoituna kostutettuna 

vähintään 1 kuukauden ajan yli +5 asteen lämpötilassa, osa lentotuhkien hienoainespartik-

keleista yhdistyy, minkä johdosta tuhkien rakeisuus muuttuu karkeammaksi. Karkeampi 

rakeisella tuhkalla on parempi routa- ja kuormituskestävyys. Myös liukoisten aineiden 

osuus laskee, mikä parantaa tuhkan ympäristöominaisuuksia. (Finncao 2005, 3-4).   Taulu-

kossa 18 on esitetty hiilituhkien geoteknisiä ominaisuuksia.  

 

Taulukko 18. Tekniset ominaisuudet (Rudus Oy 2008a, 4; Rudus Oy 2008b, 4; Kiviniemi et al 2012, 12) 

Ominaisuus Lentotuhka Pohjatuhka 

Käyttökohde jakavakerros suodatinkerros/täytemateriaali 

Rakeisuus 0,002-0,1 mm (vastaavuus siltti) 0,002-16 mm (vastaavuus hiekka) 

Lujittuminen 
lujittuu siilossa varastoituna,  
kasavarastoituna vaihtelee 

ei lujitu/lujittuu heikosti 

Routivuus 
lujittumattomana routivaa,  

lujittuneena vaihtelee 
routimaton 

Optimivesipitoisuus 20-50 % 16-24 % 

Maksimikuivatilavuuspaino 13,5 ± 1,5 kN/m³ 12,5 ± 2,5 kN/m³ 

Maksimikuivairtotiheys 
[kg/m3] 

1100-1400 1000-1500 

Märkäirtotiheys tiivistettynä 
[kg/m3] 

1300-1500 1250-1800 

Puristuslujuus 1-aks. (28 d) > 0,5 MPa 0-0,3 MPa 

E-moduuli 
kasavaratoitu 50–150 MPa, siilovarastoi-
tu/rakenteessa lujittunut 150–350 MPa 

50-100 Mpa 

Kitkakulma 28-36 °, lujittuneena 49-77 ° 39-53 ° 

Koheesio 23-47 kPa, lujittuneena 64-490 kPa 10-30 kPa 

Vedenläpäisevyys 
lujittumattomana 10⁶̄ - 10¯7 m/s,  

lujittuneena 10⁶̄ - 10¯8 m/s 
10 ⁵̄ - 10 ⁶̄ m/s 

Lämmönjohtavuus hyvin tiivistettynä 0,4-1 W/mK 0,9 W/mK 

Segregaatiopotentiaali 
[mm2/Kh] 

0,05-5 < 0,2 
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Maarakentamisessa lentotuhkat jaetaan neljään ja pohjatuhkat kahteen käyttöluokkaan, 

jotka määräävät tuhkien soveltumisen käyttötarkoitukseen (taulukko 19). Tuhkiin voidaan 

myös seostaa kaupallisia tuotteita tai teollisuuden sivutuotteita, kuten kipsiä, rikinpoisto-

tuotetta, kuonaa, rikastushiekkaa ja kuitusavea tuhkien ominaisuuksien parantamiseksi. 

(Kiviniemi et al 2012, 16, 18.) Jätelainsäädännön mukaan jätejakeiden sekoituksen lähtö-

kohtana ei saa olla jakeiden haitta-aineiden laimentaminen. MARA-asetuksen mukaan jäte-

jakeiden sekoittaminen on mahdollista teknisten rakentamisominaisuuksien parantamisek-

si, kunhan sekoitettavat jätejakeet täyttävät erikseen asetuksen vaatimukset. (Alatervo, 

sähköpostiviesti 2.12.2011) Mikäli materiaalin jäteluokitus on päättynyt ja se on tuotteis-

tettu, siihen ei sovelleta enää jätelainsäädäntöä vaan kemikaalilainsäädäntöä. 

 

Taulukko 19. Tuhkien tekniset vaatimukset ja soveltuvuus käyttöluokittain. (Kiviniemi et al 2012, 17.) 

Käyttöluokka LT1 LT2 LT3 LT4 PT1 PT2 

Puristuslujuus  

1-aks. (28 d) MPa 
2 1 0,5 - - - 

Jäätymis-sulamisko-

keen muutos 1-aks. 

puristuslujuudessa 

< 20 % < 30 % < 50 % - - - 

Routivuusluokitus routimaton routimaton lievästi routiva routiva routimaton routimaton 

Lujittuminen kyllä kyllä kyllä - ei ei 

Rakeisuus     
infraRYL 

suod. hk 
 

Käyttökohde 

kantavan ker-

roksen alaosa, 

jakava kerros 

jakava kerros, 

suodatin 

kerros 

suodatin-

kerros, 

penger 

penger, täytöt, 

putkikaivanto-

jen arinat ja 

täytöt 

suodatin-

kerros 

penger, 

täytöt 

Huomioitavaa 

päällysteen 

alle 

murskekerros 

 

routivuus 

käyttökohteen 

valinnassa 

tuhkien 

korroosio-

ominaisuudet 

  

 

Ilmoitusmenettely on toinen vaihtoehto jätteiden ammattimaiselle tai laitosmaiselle hyöty-

käytölle. Jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa on pyritty edistämään Valtioneuvos-

ton asetuksella eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006), ns. MA-

RA-asetus. Mikäli jätteet ja maarakentamiskohde täyttävät MARA-asetuksen vaatimukset, 

jätteiden hyödyntämiselle ei tarvitse hakea ympäristölupaa vaan hyödyntämisestä riittää 

ilmoitus viranomaiselle eli paikalliselle ELY-keskukselle. Viranomainen merkitsee toi-
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minnan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja toiminnan voi aloittaa merkitsemisen jäl-

keen. Toiminnan valvontaviranomaisia ovat ELY-keskus sekä kunnan ympäristönsuojelu-

viranomainen.  Ilmoituksen tekee hyödyntämispaikan haltija, joka hallitsee paikkaa omis-

tus- tai vuokraoikeuden perusteella tai jätteen tuottaja hyödyntämispaikan haltijan valtuut-

tamana. Ympäristöluvalla voidaan hyödyntää tuhkia, jotka eivät täytä MARA-asetuksen 

vaatimuksia, mutta tällöin niiden tulee kuitenkin täyttää ympäristölainsäädännön vaati-

mukset. (Valtion ympäristöhallinto 2011b; A 28.6.2006/591; Korpijärvi et al 2009, 14) 

Tulevaisuudessa tuhkat voitaisiin tuotteistaa maarakennuskäyttöön, jolloin niiden jäte-

luokittelu päättyisi ja lupa- ja ilmoitusmenettelyiltä vältyttäisiin (Kiviniemi et al 2012, 8). 

 

MARA-asetuksen mukaan jätteitä voidaan hyödyntää seuraavissa maarakentamiskohteissa: 

• yleiset tiet, kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät sekä niihin välittömästi liittyvät, tienpi-

toa tai liikennettä varten tarpeelliset alueet, pois lukien meluesteet 

•  pysäköintialueet 

• urheilukentät sekä virkistys- ja urheilualueiden reitit 

• ratapihat sekä teollisuus-, jätteenkäsittely- ja lentoliikenteen alueiden varastointi-

kentät ja tiet.  

Näihin kohteisiin asetusta sovelletaan vain, jos ne toteutetaan maankäyttö- ja rakennuslais-

sa (132/1999) tarkoitetun katusuunnitelman, yleisen alueen toteuttamissuunnitelman, luvan 

tai ilmoituksen taikka yleisistä teistä annetussa laissa (243/1954) tai maantielaissa 

(503/2005) tarkoitetun tiesuunnitelman mukaisesti. Tärkeät pohjavesialueet on rajattu ase-

tuksen soveltamisen ulkopuolelle. (Ympäristöhallinto 2011b; A 28.6.2006/591)  

 

Mikäli tuhkarakenteet puretaan, lentotuhkan ominaisuudet voidaan palauttaa sekoittamalla 

tuhkaan sementtiä. Pohjatuhka puolestaan voidaan käyttää vastaavaan käyttötarkoitukseen 

ilman erityisiä toimenpiteitä. Tuhkat voidaan myös hyödyntää muissa niille soveltuvissa 

kohteissa tai ne voidaan välivarastoida tai sijoittaa läjitysalueelle, jolloin tuhkia käsitellään 

jätelainsäädännön mukaisesti. (Kiviniemi et al 2012, 59.)  

 

Jätteiden laadunhallinta ja hyödyntäminen tulee järjestää asetuksen vaatimusten mukaises-

ti. Hyödyntämisessä tulee noudattaa asetuksen (591/2006) lisäksi ympäristönsuojelulakia 

ja jätelakia ja lisäksi tulee huolehtia että: 
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• jätteen haitallisten aineiden pitoisuus ja liukoisuus on määritelty asetuksen vaati-

musten mukaisesti ja ne eivät ylitä asetuksessa esitettyjä raja-arvoja ja että jäte ei 

sisällä epäpuhtauksina muitakaan haitallisia aineita, jotka voisivat aiheuttaa vaaraa 

tai haittaa terveydelle tai ympäristölle 

• sekoitettaessa teknisten ominaisuuksien parantamiseksi asetuksen mukaisia jätteitä, 

betonimursketta, lento- ja pohjatuhkia sekä leijupetihiekkaa, keskenään tai lisättä-

essä jätteeseen kalkkia, sementtiä tai vastaavia sideaineita haitallisten aineiden liu-

keneminen ja muut ympäristölle tai terveydelle haitalliset päästöt jätteestä eivät se-

koittamisen seurauksena lisäänny 

• käytetään vain maarakenteen tasauksen, kantavuuden ja kestävyyden kannalta tar-

peellinen määrä jätettä siten, että jätettä sisältävän rakenteen paksuus on korkein-

taan 150 cm 

• jätettä sisältävä rakenne ei joudu kosketuksiin pohjaveden kanssa 

• jätettä sisältävän rakenteen etäisyys talousvesikäyttöön tarkoitetusta kaivosta tai 

lähteestä on vähintään 30 m 

• jätettä sisältävä rakenne peitetään tai päällystetään 

• jätteen väliaikainen varastointi ja muu toiminta hyödyntämispaikalla järjestetään si-

ten, että jätettä ei joudu ympäristöön eikä toiminnasta aiheudu muutakaan vaaraa tai 

haittaa terveydelle tai ympäristölle 

• jätteen varastointi hyödyntämispaikalla aloitetaan aikaisintaan neljä viikkoa tai suo-

jattuna varastointina kymmenen kuukautta ennen hyödyntämistä. (A 

28.6.2006/591) 

 

MARA-asetuksen mukaan laadunvarmistusjärjestelmä tulee sisältää laadunvalvontatutki-

mukset, vastuuhenkilöt ja näiden pätevyyden, ohjeet jätteen vastaanotosta, varastoinnista, 

käsittelystä ja toimittamisesta hyödyntämispaikkaan, laadunvalvontajärjestelmän arviointi- 

ja auditointisuunnitelman, tarvittaessa erityiset puhtausvaatimukset, kuten jätteeseen kuu-

lumattoman aineksen osuuden, seurannan ja raportoinnin. (A 4.6.2009/403) 

 

Jätteen laatu tulee selvittää YSL:n 108 §:n mukaisesti pätevästi, luotettavasti ja tarkoituk-

sen mukaisin menetelmin sekä perus- että laadunvalvontatutkimuksilla (taulukko 20). Jät-

teen kuuluminen MARA-asetuksen soveltamisalaan osoitetaan viiden vuoden välein tai 

toiminnan muuttuessa tehtävillä perustutkimuksilla, joissa selvitetään jätteen koostumus ja 
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haitallisten aineiden liukoisuus. Jätteen laatua tulee seurata laadunvalvontatutkimuksin 

vähintään viiden peräkkäisen näytteenottokerran ajan. Mikäli laatua ei ole selvitetty riittä-

vän pitkältä ajalta, voidaan tehdä jäte-eräkohtaiset perustutkimukset. Laadunvalvonnan 

tulokset saavat ylittää raja-arvot korkeintaan 30 prosentilla, jos kahden edeltävän vuoden 

aikana tehtyjen määritysten keskiarvo ei ylitä raja-arvoa. Mikäli laadunvalvontatuloksia ei 

ole saatavilla kahdelta edelliseltä vuodelta, lasketaan keskiarvo laadunvalvonnan kestoajal-

ta, vähintään viideltä peräkkäiseltä tutkimuskerralta. (A 4.6.2009/403) 

 

Näytteenotto ja haitallisten aineiden määritykset tulee tehdä standardien SFS-EN 932-1-2, 

SFS-EN 14899 tai muun vastaavan standardin mukaisesti, joka täyttää asetuksen vaati-

mukset. Koska jätteen varastoinnilla voi olla vaikutuksia jätteen laatuun, tulisi näytteet 

ottaa ensisijaisesti jatkuvasta jätevirrasta. Näytteenottajalla tulee olla tehtävän edellyttämä 

riittävä pätevyys, joka tarkoittaa esimerkiksi virallisen sertifiointielimen myöntämää henki-

lökohtaista pätevyystodistusta erikoisalalta: "Näytteet maaperästä tai kiinteistä jätteistä" tai 

vaihtoehtoisesti voidaan käyttää akkreditoituja näytteenottomenetelmiä. Standardien vaa-

timuksista voidaan kuitenkin poiketa, mikäli näytteenottoa ei voi jätteen laadun vuoksi 

suorittaa tekniset taloudelliset seikat huomioon ottaen. Asetuksessa on esitetty myös määri-

tysmenetelmät pitoisuuksien ja liukoisuuksien tutkimista varten. (A 4.6.2009/403; Pfister 

2006; 13.) 

 

Asetuksen mukainen hyötykäyttö koskee tuhkien osalta kivihiilen, turpeen ja puupolttoai-

neiden lento- ja pohjatuhkia sekä leijupetihiekkaa, jätenimikkeitä 10 01 02, 10 01 03, 10 01 

17, 10 01 01, 10 01 15 ja 10 01 24.  Taulukossa 20 on esitetty lento- ja pohjatuhkista ana-

lysoitavat pitoisuudet ja niiden raja-arvot. Säteilyturvakeskus on lisäksi antanut erillisen 

säteilyturvallisuusohjeen (ST-ohje 12.2) rakennusmateriaalien ja tuhkan radioaktiivisuu-

desta. (A 4.6.2009/403; Valtion ympäristöhallinto 2011b) 
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Taulukko 20. Asetuksen (403/2009) mukaiset raja-arvot. (A 4.6.2009/403) 

Haitallinen aine 
Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta  
Perustutkimukset 

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta  
Laadunvalvontatutkimukset 

  Pitoisuus                      

Liukoisuus 
(L/S=10 l/kg)  
Peitetty  
rakenne 

Liukoisuus 
(L/S=10 l/kg)  
Päällystetty 
rakenne 

Pitoisuus                      

Liukoisuus 
(L/S=10 l/kg)  
Peitetty  
rakenne 

Liukoisuus 
(L/S=10 l/kg)  
Päällystetty 
rakenne 

PCB¹ 1           

PAH² 20/40³           

DOC⁴   500 500       

Antimoni (Sb)   0,06 0,18       

Arseeni( As) 50 0,5 1,5 50     

Barium (Ba) 3000 20 60 3000     

Kadmium (Cd) 15 0,04 0,04 15     

Kromi (Cr) 400 0,5 3 400 0,5 3 

Kupari (Cu) 400 2 6 400     

Elohopea (Hg)   0,01 0,01       

Lyijy (Pb) 300 0,5 1,5 300 0,5 1,5 

Molybdeeni (Mo) 50 0,5 6 50 0,5 6 

Nikkeli (Ni)   0,4 1,2       

Vanadiini (V) 400 2 3 400 2 3 

Sinkki (Zn) 2000 4 12 2000     

Seleeni (Se)   0,1 0,5   0,1 0,5 

Fluoridi (F¯ )   10 50   10 50 

Sulfaatti (SO₄₄₄₄²¯ )   1000 10000   1000 10000 

Kloridi (Cl¯ )   800 2400   800 2400 

  
¹Polyklooratut bifenyylit, kongeneerien 28, 52, 101, 118, 138, 153 ja 180 kokonaismäärä 
² Polyaromaattiset hiilivedye, yhdisteiden (antraseeni, asenafteeni, asenaftyleeni, bentso(a)antraseeni, 
bentso(a)pyreeni,  bentso(b)fluoranteeni,  bentso(g, h, i)peryleeni,  bentso(k)fluoranteeni, dibent-
so(a,h)antraseeni fenantreeni, fluoranteeni, fluoreeni, indemo(1,2,3-cd)pyreeni, naftaleeni, pyreeni, 
kryseeni) kokonaismäärä 
³ Peitetty rakenne/päällystetty rakenne. 

⁴ Liuennut orgaaninen hiili. 

 

Ympäristölupa- ja ilmoitusmenettelyt koskevat vain jätteen ammatti- ja laitosmaista käsit-

telyä. Muu pienimuotoinen hyödyntäminen on rajattu lupa- ja ilmoitusvelvollisuuden ulko-

puolelle. Yleensä ammattimaiseksi toiminnaksi katsotaan toiminta, josta toiminnanharjoit-

taja saa toimeentulonsa jätteen käsittelystä tai hyödyntämisestä. Kunnan ympäristönsuoje-

lumääräyksellä voidaan hyödyntää jätteitä pienimuotoisesti, kun toiminta ei ole luvanva-

raista eikä vaadi rekisteröintiä (L 9.4.2010/253). Jätteiden tulee soveltua ympäristöominai-

suuksiltaan maarakentamiskohteeseen. Määrällisesti pienimuotoisen hyödyntämiseksi kat-

sotaan jätteen laadusta riippuen 100–1000 tonnia. Ympäristöturvallisuudesta huolehditaan 
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joko jätteen tuottajan ympäristölupamääräyksillä tai kunnallisilla ympäristönsuojelumäärä-

yksillä. Tällöin ympäristöturvallisuudesta huolehtii kunnan ympäristönsuojeluviranomai-

nen, jolle asiasta tulee ilmoittaa. Hyödyntämiskohteita voivat olla esimerkiksi MARA-

asetuksen ulkopuolelle rajatut yksityistiet, kuten metsätiet, joihin ei vaadita yleisesti hy-

väksyttyä suunnitelmaa. (Pfister 2006, 7.) 

 

Hämeen ympäristökeskuksen toiminta-alueen Kumppanuusprojektissa laadittiin käytännöt, 

joiden mukaan kunta voi myöntää luvan yksittäiselle alle 500 tonnin puhtaan maa-aineksen 

tai betoni- ja tiilimurskeen hyödyntämiskohteelle maarakentamisessa. (Hämeen ympäristö-

keskus 2011) Heinolassa puhtaan betoni- ja tiilijätteen hyödyntämisestä tulee tehdä ilmoi-

tus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 30 vuorokautta ennen hyötykäytön aloittamis-

ta (Heinola 2008, 5). Kunnissa on vaihtelevia käytäntöjä jätteiden pienimuotoisen hyödyn-

tämisen osalta. Naantalissa ympäristöviranomaisen päätös mahdollistaa pohjatuhkien pie-

nimuotoisen, enintään 1000 tonnia kohde, hyödyntämisen maarakenteissa (Naantali 2010).  

 

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiolla on meneillään yhteishanke Aalto-yliopiston, Ta-

pion Tiet ja Ojat Oy:n ja Metsäkeskus Keski-Suomen kanssa tuhkien hyödyntämisestä 

metsäautoteiden rakenteissa.  Hankkeen avulla pyritään selvittämään tuhkien ympäristö-

vaikutuksia, uusia hyötykäyttömahdollisuuksia sekä tuhkien soveltuvuutta kalliomurskeen 

seassa lisäämässä sitovan hienoaineksen määrää. Tuloksista riippuen hankkeella pyritään 

vaikuttamaan lainsäädäntöön helpottaen tuhkien hyötykäyttöä sorapohjaisilla metsäteillä. 

Suomessa on metsäautoteitä 125 000 kilometriä, joista Kansallisen metsäohjelman (2015) 

mukaan tulisi kunnostaa 4000 kilometriä vuosittain. Usein ongelmia aiheutuu kohtuuhin-

taisen soran tai murskeen saatavuudessa metsätiehankkeiden läheltä. Hankkeen aikataulu 

on vuoden 2011 huhtikuusta vuoden 2013 joulukuuhun. (Metsäkeskus 2011; Tuhkan käyt-

tö tierakennuksen materiaalina 2011.) 

 

Tuhkia voidaan hyödyntää myös kaatopaikkarakenteissa. Kaatopaikkarakenteet koostuvat 

pohja- ja pintarakenteista, jotka suunnitellaan tapauskohtaisesti vastaamaan kaatopaikan 

maaperää. Myös kaatopaikkaluokitus, pysyvän-, tavanomaisen- ja ongelmajätteen kaato-

paikka, vaikuttaa rakenteiden vaatimuksiin. (Dettenborn 2010, 7,9) Tuhkia on käytetty 

yleisimmin sellaisenaan tai sekoitettuna muihin materiaaleihin kaatopaikkojen pintaraken-

teissa (Wahlström et al 2004, 9). Lentotuhka soveltuu kasvu-, pinta- ja tiivistyskerrokseen, 



46 
 

pohjatuhka ja kuona kuivaus- ja kaasunkeräyskerrokseen ja rikinpoiston lopputuote tiivis-

tyskerrokseen riippuen niiden sisältämistä raskasmetalleista (Mäkelä & Höynälä 2000, 15–

17, 49–54). Lentotuhkan käyttöä kaatopaikan pintarakenteissa tulisi välttää, mikäli kaato-

paikka voi painua epätasaisesti (Soininen et al 2010, 41). 

 

3.4 Lannoitus 

 

Lannoitevalmisteiden käyttöä, valmistusta, markkinoille saattamista, tuontia ja vientiä sää-

telee lannoitevalmistelainsäädäntö. Valvovana viranomaisena toimii Elintarviketurvalli-

suusviraston Eviran lannoitevalmistejaosto. Evira käyttää valvonnassa apunaan myös 

ELY-keskuksien tarkastajia sekä muita valtuutettuja tarkastajia. Maahantuontia ja maasta 

vientiä valvoo Eviran lisäksi Tulli. (Elintarviketurvallisuusvirasto 2011; L 29.6.2006/539.) 

Lisäksi lannoitteista on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EY N:o 

2003:2003, jota sovelletaan tuotteisiin, jotka on saatettu markkinoille ”EY-lannoite”-

merkinnällä varustettuina lannoitteina. (EY N:o 2003:2003.) 

 

Toiminnanharjoittaja, joka valmistaa tai käsittelee teknisesti orgaanisia lannoitevalmisteita, 

tarvitsee Eviran tuotantolaitos- tai tuotantolinjakohtaisen hyväksynnän. Muiden toimin-

nanharjoittajien, kuten epäorgaanisten lannoitevalmisteiden valmistuksen, osalta riittää 

Eviralle tehtävä toiminnan aloitusilmoitus. Evira ylläpitää rekisteriä sekä ilmoitusvelvolli-

sista toiminnanharjoittajista hyväksyntää hakeneista ja hyväksytyistä laitoksista. Tukku- tai 

vähittäiskauppatoimijoita tai lannoitevalmisteita tai niiden raaka-aineita kuljettavia, varas-

toivia tai käyttäviä toimijoita ei koske ilmoitusvelvollisuus. Toiminnanharjoittajia, jotka 

toimittavat sivutuotteena syntyvää tuhkaa lannoitevalmisteeksi, koskee ilmoitusvelvolli-

suus. Ilmoitukseen liitetään kuvaus toiminnan järjestämisestä, valmisteiden tuoteselosteet 

ja kirjallinen omavalvontasuunnitelma. (Elintarviketurvallisuusvirasto 2011; L 

29.6.2006/539) 

 

Lannoitevalmistelain (539/2006) mukaan lannoitevalmisteiden tulee olla tasalaatuisia, tur-

vallisia, käyttötarkoitukseen sopivia ja niiden tulee täyttää lainsäädännölliset vaatimukset. 

Toiminnanharjoittajalla tulee olla asianmukaiset tilat, laitteet ja kalusto lannoitevalmistei-

den ja niiden raaka-aineiden valmistukseen, säilytykseen ja kuljetukseen ja toiminnassa 

tulee huolehtia terveys-, turvallisuus- ja ympäristöhaittojen ehkäisemisestä. Lannoitteella 
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tulee olla tyyppinimi, joka kuuluu kansalliseen lannoitevalmisteiden tyyppinimiluetteloon 

tai EY-lannoitteiden osalta Euroopan yhteisön lannoitetyyppien luetteloon. Kansalliseen 

lannoitevalmisteiden tyyppinimiluetteloon voidaan lisätä myös uusi tyyppinimi, mikäli 

lannoite täyttää lain vaatimukset. (L 29.6.2006/539) 

 

Lannoitevalmistelain lisäksi lannoitevalmisteista säädetään maa- ja metsätalousministeriön 

asetuksella lannoitevalmisteista. Asetus ei koske suljettujen alueiden, kuten kaatopaikko-

jen, maisemoinnissa käytettäviä lannoitevalmisteita. Lannoitteiden tulee täyttää asetuksen 

(A 1.9.2011/24) liitteen IV mukaiset haitallisten metallien epäpuhtauksien sallitut enim-

mäispitoisuudet, taudinaiheuttajien ja kasvintuhoojien sallitut enimmäismäärät. Sallitut 

laatupoikkeamat on annettu liitteessä III. (A 1.9.2011/24.) Lannoitevalmisteiden haitallis-

ten aineiden enimmäispitoisuudet on esitetty taulukossa 21. 

 

Taulukko 21. Lannoitevalmisteiden haitallisten aineiden enimmäispitoisuudet. (A 1.9.2011/24) 

 Raskasmetallit 
lannoitevalmisteet 

Metsätaloudessa käytettävä tuhkalan-

noite/ raaka-aineena käytettävä tuhka 

mg/kg mg/kg 

Arseeni (As) 25 40 

Elohopea (Hg) 1 1 

Kadmium (Cd) 1,5/2,5 1 25 

Kromi (Cr) 300 300 

Kupari (Cu) 600 2 700 

Lyijy (Pb) 100 150 

Nikkeli (Ni) 100 150 

Sinkki (Zn) 1500 2 4500/6000 2 

 

1 Maa- ja puutarhataloudessa, viherrakentamisessa ja maisemoinnissa käytettävässä tuhkalannoitteessa tai 

niiden raaka-aineena käytettävässä tuhkassa sallittu pitoisuus 2,5 mgCd/kg 
2 Enimmäispitoisuuden ylitys voidaan sallia, jos maaperäanalyysin mukaan puutetta kuparista tai sinkistä. 

Metsätaloudessa lannoitevalmisteena käytetyssä sivutuotteessa enimmäispitoisuus maksimissään 6000 

mgZn/kg, jos suometsässä todettu puutetta sinkistä.  

 

Lannoitevalmisteille on annettu erillisiä määräyksiä kadmiumin, arseenin ja seleenin 

kuormituksesta. Tuhkalannoitteissa, joiden fosforipitoisuus on vähintään 2,2 prosenttia (5 

% P2O5) sallitaan 50 milligrammaa kadmiumia fosforikilogrammaa kohden (22 

mgCd/kgP2O5). Kadmiumin enimmäiskuormitus ei saa ylittää vuodessa 1,5 grammaa kad-
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miumia hehtaaria kohden. Enimmäiskuormitus maa- ja puutarhataloudessa saa olla enin-

tään 7,5 grammaa hehtaarille viiden vuoden ajanjaksona annettuna, maisemoinnissa ja vi-

herrakentamisessa enintään 15 grammaa hehtaarille kymmenen vuoden ajanjaksona annet-

tuna ja metsätaloudessa käytettäville tuhkalannoitteille enintään 100 grammaa hehtaarille 

60 vuoden ajanjaksona annettuna. Arseenin osalta metsätaloudessa käytettävien tuhkalan-

noitteiden enimmäiskuormitus ei saa ylittää vuodessa 2,65 grammaa arseenia hehtaaria 

kohden ja 60 vuoden ajanjaksona annettuna enimmäiskuormitus ei saa ylittää 160 gram-

maa hehtaarille. Seleeniä voi lisätä lannoitteisiin 15 milligrammaa kuiva-aine kilogrammaa 

kohden, joihin lisäys on tyyppinimikohtaisesti sallittu. Tuhkien käyttökelpoisuuden lisää-

miseksi tai vähimmäisvaatimusten täyttämiseksi voidaan rakeistettuun tuhkaan lisätä muita 

epäorgaanisia lannoitevalmisteita. Mikäli tuhkalannoitteeseen lisätään booria, on lannoit-

teen käyttö pohjavesialueilla ja muilla suojelualueilla kielletty. Boorin levitysmäärä metsä-

taloudessa käytettävien lannoitteiden osalta voi olla hehtaaria kohden korkeintaan 2,5 kilo-

grammaa tai jos maaperässä tai kasvustossa on todettu boorin puute 4 kilogrammaa hehtaa-

ria kohden. Epäorgaanisiin lannoitteisiin, kuten tuhkalannoitteisiin, voidaan lisätä kuiten-

kin vain asetuksen (A 1.9.2011/24) liitteen II C mukaisia orgaanisia aineita: 

• aminohappo (mainittava nimeltä) 

• betaiini 

• entsyymi (mainittava nimeltä) 

• humusaine (mainittava nimeltä) 

• sokeri (mainittava nimeltä) 

• muu kemiallisesti tunnettu aine (mainittava kemialliselta nimeltä).  

Lisäykset tulee ilmoittaa lannoitevalmisteen tuoteselosteessa. (A 1.9.2011/24) 

 

Tuhkalannoitteet tai niiden raaka-aineet ovat teollisuus- tai käsittelylaitosten sivutuotteita 

ja ne kuuluvat epäorgaanisiin lannoitteisiin. Tuhkilla täytyy olla kasvien kasvua edistävä 

vaikutus perustuen tuhkien sisältämiin ravinteisiin. Lannoitteeksi tai sen raaka-aineeksi 

soveltuvat turpeen, puun, peltobiomassojen, kuten ruokohelpi, olki, vilja, öljykasvit, paju 

ja järviruoko, sekä eläinperäisten sivutuotteiden tuhkat. Kivihiilen tuhkat eivät sovellu lan-

noitehyötykäyttöön, joten polttoainetta käytettäessä, tulee tuhkien laadunvalvonnassa ottaa 

huomioon kyseisen polttoaineen asettamat rajoitukset. Myöskään lietteen polton tuhkat 

eivät sovellu lannoitehyötykäyttöön, sillä niitä ei ole määritelty kansallisessa tyyppinimi-

luettelossa. Tuhkalannoitteet tulisi käsitellä siten, että pölyäminen on mahdollisimman 
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vähäistä. Pää- ja sivuravinteiden pitoisuus on ilmoitettava sen ylittäessä 0,3 % kuiva-

aineesta. (A 1.9.2011/24.) Luomutuotannossa voidaan käyttää vain puhtaan puun tuhkaa, 

esimerkiksi turvetuhka ei sovellu luomutuotantoon, koska turvetta ei luokitella uusiutuvak-

si polttoaineeksi (Elintarviketurvallisuusvirasto 2009). Tuhkalannoitteiden vähimmäisra-

vinnepitoisuudet on esitetty taulukossa 22.  

 

Taulukko 22. Tuhkien vähimmäisravinnepitoisuudet. (A 1.9.2011/24.) 

Ravinteet Yksikkö Muu lannoite Metsätuhka 

Neutraloiva kyky % (Ca) ≥10 
 

Fosfori (P) +Kalium (K) % 
 

≥2 

Kalsium (Ca) % 
 

≥6 

 

Euroopassa ravinnepitoisuudet ilmoitetaan yleensä Suomesta poiketen oksideina. Taulu-

kossa 23 on esitetty Eviran sivuilta löytyvät muuntokertoimet, jotka löytyvät myös EY:n 

lannoiteasetuksesta 2003:2003. Taulukossa 23 esitetyllä kertoimella kerrotaan oksidipitoi-

suus, josta saadaan ravinnepitoisuus alkuaineena. 

 

Taulukko 23. Ravinnepitoisuuksien muuntokertoimet. (Evira 2010; EY N:o 2003:2003) 

Ravinnepitoisuus oksideina Kerroin  Ravinnepitoisuus alkuaineena 

fosforipentoksidi (P2O5) 0,436 fosfori (P) 

kaliumoksidi (K2O) 0,83 kalium (K) 

kalsiumoksidi (CaO) 0,715 kalsium (Ca) 

magnesiumoksidi (MgO) 0,603 magnesium (Mg) 

natriumoksidi (Na2O) 0,742 natrium (Na) 

rikkitrioksidi (SO3) 0,4 rikki (S) 

 

Mikäli lannoitevalmisteita sekoitetaan keskenään, tulee kunkin raaka-aineena käytetyn 

lannoitteet täyttää niille annetut yleiset laatuvaatimukset sekä liitteessä IV annetut haitallis-

ten aineiden enimmäispitoisuudet. Epäorgaaniset lannoitevalmisteet voivat poiketa raaka-

ainekoostumukseltaan yhdellä prosenttiyksiköllä ja tuhkalannoitteet kolmella prosenttiyk-

siköllä, muuttamatta niiden tyyppinimeä. (A 1.9.2011/24.) Tuhkalannoitteiden kolmen 

prosentin poikkeama antaa pelivaraa seospoltossa käytettäviin polttoaineisiin, esimerkiksi 

kivihiilen ja kierrätyspolttoaineiden osalta. Tuhkan raaka-aineiden arvioinnissa tulee ottaa 

huomioon polttoaineiden vaihtelevat tuhkapitoisuudet. Haitallisten aineiden pitoisuudet 

tulee alittaa, mikä voi olla ongelmallista ainakin kierrätyspolttoaineiden osalta. Keskenään 
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sekoitettavien lannoitevalmisteiden tulee täyttää haitallisten aineiden tiukemmat enim-

mäispitoisuudet, vaikka niitä käytettäisiin vain metsätaloudessa. Korkeammat haitallisten 

aineiden enimmäispitoisuuksien raja-arvot koskevat vain tuhkalannoitteita, joihin on lisätty 

epäorgaanisia lannoitevalmisteita. (Suoniitty, sähköpostiviesti 1.12.2011).  

 

Tuhkalannoitukseen on mahdollista saada valtiolta kestävän metsätalouden rahoitustukea 

(KEMERA-tukea). Kemera-tukea haetaan terveyslannoitukseen ja tuen myöntää Metsä-

keskus. Vuodesta 2012 alkaen Kemera-tuki on verollista metsäverotuksessa, mutta rahoi-

tettuihin töihin kuuluvat ostot ovat verovähennyskelpoisia. Kemera-lain osalta on meneil-

lään uudistus. EU:n komissio ei hyväksynyt sellaisenaan Kemera-lain sekä nykyisten ener-

giapuun korjuu- ja haketustukien korvaavaa lakia pienpuun energiatuesta (PETU-laki), 

joten rahoitus jatkuu nykyisen lain mukaisesti. Tukien lisäksi tuhkalannoituksen kustan-

nuksia voidaan pienentää myös toteuttamalla lannoitus yhteishankkeena, jolloin kustan-

nukset jakaantuvat useammalle taholle. Tuhkalannoitus voidaan toteuttaa joko maa- tai 

ilmalevityksenä. Maalevitys on vielä lentolevitystä halvempaa, mutta lentolevitys on puo-

lestaan noin 4-5 kertaa tehokkaampaa eikä maaperän heikko kantavuus ole levityksen es-

teenä. (Tapio 2008, 21, 25; Koistinen 2012.)  

 

Tuhkien lannoitehyötykäyttöä on tutkittu paljon. Yhtenä esimerkkinä on Oulun yliopiston 

Noora Huotarin vuonna 2011 valmistunut väitöskirja: Recycling of wood- and peat-ash – 

A successful way to establish full plant cover and dence birch stand on a cut-away peat-

land, tuotannosta poistettujen turvesoiden ennallistamisesta. Tuotannosta poistettujen tur-

vesoiden jälkikäyttömuotoja ovat metsätalous, peltoviljely, soistaminen, vesittäminen ja 

muut käyttömuodot, kuten varastoalueet, bioenergian ja kierrätysmateriaalin käsittely, 

maa-ainesten otto, matkailu- ja virkistyskäyttö, urheilu ja muu harrastuskäyttö. Vuoteen 

2020 turvetuotantoalueita poistuu käytöstä yli 30 000 hehtaaria. Turvetuotantoalueen kas-

vipeitteen luonnollinen uusiutuminen on hyvin hidasta, joten on tärkeää, että jälkikäyttöön 

siirrytään mahdollisimman nopeasti turvetuotannon loputtua. Suosituin jälkikäyttömuoto 

on soiden metsitys, koska sillä on ympäristöllistä, taloudellista sekä esteettistä arvoa. Suo-

pohjat sisältävät itsessään runsaasti typpeä, mutta muiden ravinteiden määrä on vähäinen. 

Puu- ja turvetuhkat sisältävät typpeä lukuun ottamatta muita tarvittavia ravinteita. Tutki-

muksen tuloksena havaittiinkin, että tuhkat soveltuvat turvetuotantoalueiden lannoitukseen 

jopa paremmin kuin kaupalliset lannoitteet. Tuhkalannoitetuille alueille muodostui nopeas-
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ti aluskasvillisuutta, jotka sitoivat paljaan tuotantoalueen pinnan vähentäen samalla maape-

rän eroosiota, ravinteiden ja kiintoaineen huuhtoutumista vesistöön sekä sitoen tuhkassa 

olevat raskasmetallit. Tulokset tukevat turve- ja puutuhkien käyttöä tuotannosta poistettu-

jen turvetuotantoalueiden metsityksessä. (Huotari 2011, 14, 39–40). 

 

Tuhkien lannoitekäytön osalta oleellista on niiden liukenevuus. Liuottimen ja liukenevan 

aineen ominaisuuksien lisäksi liukenevuuteen vaikuttavat myös muut tekijät, kuten lämpö-

tila, liukenevan aineen raekoko, aineiden sekoitus ja liuotteen happamuus (pH). Lämpöti-

lan nousu lisää yleensä kiinteän aineen liukoisuutta veteen, mutta kaasumaisten aineiden 

liukoisuus kuitenkin pienenee. Myös pieni raekoko ja aineiden sekoitus lisäävät liu-

kenevuutta aineiden välisen vuorovaikutuksen kasvaessa. Liukoisuuteen voi vaikuttaa 

oleellisesti liuotteen happamuus ja koostumus. Esimerkiksi hapan sadevesi voi liuottaa 

maaperästä runsaasti alumiinia ja muita metalli-ioneita. (Lampiselkä et al 2006, 7.) Tuhka-

lannoitus nostaa maaperän pH:ta ja ravinteisuutta, mikä puolestaan edesauttaa nitrifikaatio-

ta eli ammoniumin hapettumista nitriiteiksi ja nitraateiksi. Mikäli kasvit eivät ehdi käyttää 

kaikkea nitraateista, kertyvät ylimääräiset nitraatit maaperään. Tämä voi puolestaan nostaa 

maaperän happamuutta, jolla voi olla vaikutusta alumiinin liukenevuuteen. Tuhkalannoit-

teiden liian suuret määrät voivat siis lisätä typen huuhtoutumista vesistöihin. (Leinonen 

1996, 11.)  

 

Tuhkien lannoiteominaisuuksiin voidaan vaikuttaa muun muassa rakeistuksella. Rakeista-

minen hidastaa tuhkien sisältämien ravinteiden ja raskasmetallien liukenevuutta, jolloin 

lannoituksella on pitkäaikaisempia vaikutuksia verrattaessa esimerkiksi pölytuhkalla lan-

noittamiseen. Raskasmetallien ja happamuuden (pH) kannalta hidas liukenevuus on etu, 

sillä kasvillisuuteen voi aiheutua vaurioita happamuuden äkillisestä noususta. (Leinonen 

1996, 29.) Tuhkamuotojen (pölytuhka ja kovetettu tuhka), levitysmäärien (3,5 ja 9 tonnia 

hehtaarille) ja tuhkalannoituksen pitkäaikaisia (18–20 vuotta) vaikutuksia maan kemialli-

siin ja mikrobiologisiin ilmiöihin on tutkittu Perkiömäen ja Fritzen tutkimuksessa (Per-

kiömäki & Fritze 2004, 4). Pölytuhka liukenee kovetettua tuhkaa nopeammin, joten sen 

vaikutukset maaperään olivat voimakkaammat. Suuremmat levitysmäärät vaikuttivat olete-

tusti voimakkaammin ja tuhkalannoituksella havaittiin vaikutuksia vielä 20 vuoden jäl-

keenkin muun muassa maan mikrobiyhteisössä, happamuuden vähenemisessä ja neulasten 

hajoamisen nopeutumisessa. Tuhkalannoituksen vaikutukset olivat samantapaisia metsä-
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tyypistä riippumatta. (Perkiömäki & Fritze 2004, 4). Puutuhkalannoituksella on tutkimus-

ten mukaan ollut selvä vaikutus erityisesti boorin osalta. Mangaanipitoisuudet eivät puoles-

taan ole nousseet tuhkalannoituksen vaikutuksesta, sillä todennäköisesti tuhkalannoitukses-

ta johtuva maaperän pH:n nousu vähentää ravinteiden liukoisuutta erityisesti mangaanin 

osalta (Leinonen 1996, 10). Puuston ollessa vanhaa ei turvetuhkalannoituksella ole juuri 

vaikutusta puuston kasvuun, mutta nuoren puuston lannoituksessa turvetuhkalla on ollut 

selvä kasvua lisäävä vaikutus (Leinonen 1996, 11; Oikairainen & Pasanen 1994).  

 

Puutuhkat sisältävät typpeä lukuun ottamatta muita ravinteita, joten ne soveltuvat hyvin 

runsastyppisten, kalium- ja fosforiköyhien suomänniköiden lannoitukseen. Tällaisissa met-

sissä on tuhkalannoituksella saavutettu vuosittain jopa 2-4 m³/ha kasvunlisäys tuhkan levi-

tysmäärän ollessa hehtaaria kohden noin neljä tonnia kuiva-ainetta. Puutuhkien vaikutus on 

samantapainen kuin fosfori-kalium-lannoitteilla (PK-lannoite). Keinolannoitteisiin verrat-

tuna tuhkaa tarvitaan kymmenkertainen määrä. Vaikutusaika on kuitenkin tuhkilla pidempi 

kuin muilla epäorgaanisilla lannoitteilla. Tuhkien etuna ovat myös luonnonmukainen ra-

vintosisältö ja fosforin vähäisempi huuhtoutuminen. Tuhkat ovat emäksisiä, joten tuhka-

lannoituksen vaikutuksesta maaperän happamuus (pH) voi laskea jopa 2-3 yksikköä. Maa-

perän mikrobiaktiivisuus puolestaan lisääntyy. Myös puun ja turpeen seostuhkat voivat 

soveltua lannoitteeksi ja mikäli tuhkaan lisätään typpeä, ne voivat soveltua myös kangas-

metsien lannoitteeksi. (Isännäinen et al 2006, 8) Tuhkalannoitteet kuuluvat epäorgaanisiin 

lannoitevalmisteisiin ja niihin voidaan lisätä vai epäorgaanista eli liukoista typpeä. Mikäli 

tuhkalannoitteet täyttävät myös muille kuin metsälannoitteelle asetetut vaatimukset, niitä 

voitaisiin sekoittaa orgaanisien lannoitevalmisteiden kanssa. Orgaaniset lannoitevalmisteet 

vaativat Eviran laitoshyväksynnän ja hyväksyntäprosessin kesto vaihtelee paljon. (Suoniit-

ty, sähköpostiviesti 23.4.2012). Mädättämöiden mädätysjäännöksen mekaanisessa kuiva-

usprosessissa syntyy typpipitoisia rejektivesiä, jotka voisivat soveltua sellaisenaan orgaani-

seksi lannoitteeksi, mikäli käsittelylaitokseen syötettäisiin vain eläin- tai kasviperäisiä ma-

teriaaleja. Puhdistamolietteitä käsittelevän mädättämön rejektivedet eivät siis sovellu lan-

noitteeksi. Rejektivesistä voitaisiin ottaa talteen typpeä strippausprosessilla, mutta ongel-

maksi muodostuvat strippausprosessin korkeat käyttö- ja investointikulut. (Partanen 2010, 

23; A 1.9.2011/24) 
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3.5 Muu hyötykäyttö 

 

Tuhkia voidaan hyödyntää myös niiden laadusta ja ominaisuuksista riippuen asfaltin ja 

betonin lisäaineena, kaivostäytöissä sekä kompostoinnin pH:n säädössä. Tuhkien hyöty-

käytölle on esitetty kehityskohteita Lapin alueellisessa jätesuunnitelmassa. Kivihiilituhkat 

soveltuvat turpeen ja puun sekä seospolton tuhkia paremmin muun muassa betoniteollisuu-

den sementtiä korvaavaksi sideaineeksi, asfalttimassojen valmistuksen täyteaineeksi sekä 

sementin valmistuksen raaka-aineeksi muun muassa niiden ominaisuuksien ja tasalaatui-

suuden vuoksi (Rudus 2011). Kivihiilituhkien hyödyntämisen kannalta ongelmia voi tulla, 

mikäli hiiltä aletaan korvata biomassoilla, sillä seospoltolla on merkitystä tuhkien ominai-

suuksiin ja tasalaatuisuuteen (Flyktman et al 2011, 38–39).  

 

Lentotuhkat ovat huokoisia ja niillä on sementinkaltaisia lujittumisominaisuuksia, joten ne 

poikkeavat tavanomaisista kiviaineksista. Lentotuhkia voidaan käyttää erilaisissa stabiloin-

tisovelluksissa korvaamaan kaupallista sideainetta. Pohjatuhkien lujittumisominaisuudet 

ovat vähäisiä. Korkea kalsiumoksidin (CaO) pitoisuus lisää tuhkien lujittumista. Myös ve-

sipitoisuudella, tiivistysasteella ja lujittumislämpötilalla ja –ajalla on vaikutusta lujittumi-

seen. Lujittumisominaisuuksia voidaan lisätä lisäämällä tuhkan sekaan kaupallista si-

deainetta. (Kiviniemi et al 2012, 6, 16.)  

 

Puutuhkien soveltuvuutta betonin sideaineena tai fillerinä on tutkittu vuosien 2006–2008 

aikana Finncao:n koordinoimana. Mukana hankkeessa oli 14 metsäteollisuuden tuotanto-

laitosta ja tavoitteena oli selvittää soveltuvatko puutuhkat betonin seosaineeksi. Kivihiili-

tuhkia on käytetty yleisesti betonin seosaineena ja niille on olemassa standardit. Tutkimuk-

sen tuloksena selvisi, että metsäteollisuuden puutuhkan koostumus on sen sisältämien mi-

neraalien ja alkuaineiden aiheuttamien sideaineominaisuuksien vuoksi hyvä betonin kan-

nalta. Puutuhkat voivat jopa parantaa betonin puristuslujuutta, mutta ne voivat myös vai-

kuttaa betonin työstettävyyteen ja säilyvyyteen. Puutuhkien osalta ongelmaksi muodostuu 

laadunvaihtelu, sillä polttoainekoostumus ja polttoaineiden ominaisuudet voivat vaihdella 

merkittävästi. Puutuhkien vaikutuksista betonin ominaisuuksiin tulisi huomioida kloridipi-

toisuus, rikkiyhdisteiden määrä, hehkutushäviö, vedentarve, kiintotiheys, pakkasen kestä-

vyys, värisävyn muutos, karkeiden rakeiden osuus ja raemuoto, joka on kulmikkaampi 

verrattaessa esimerkiksi kivihiilituhkiin. Puutuhkien hyödyntämisessä tuleekin huomioida 
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sen kemialliset ominaisuudet ja potentiaalisia hyötykäyttökohteita voisivat olla kohteet, 

joissa betoni ei altistu kosteuden vaihteluille ja pakkasrasitukselle, kuten kevytsoraharkot, 

mosaiikkibetonilaatat, kuivien tilojen elementit ja valmisbetoni. (Vomanen & Penttala 

2008, 72, 76–77) 

 

Tuhkien hyötykäyttö on mahdollista myös kaivosteollisuudessa kaivostäyttöjen sideainee-

na sekä toiminnassa olevien että toimintansa lopettaneiden kaivosten louhosten ja kaivos-

kuilujen täyttämisessä. Erityisesti Lapin alueella kaivosteollisuus on viime aikoina vilkas-

tunut ja uusia kaivoshankkeita sekä tuotannon laajennuksia on vireillä. (Lapin ELY-keskus 

2011, 49, 61) Esimerkiksi Kemin kromikaivoksella energiateollisuuden lentotuhkaa on 

hyödynnetty louhosten täytöissä sivukivitäytteen sideaineena, täytön kovetteena (Pohjois-

Suomen aluehallintovirasto 2010, 9).  

 

Lietteiden kemiallisista käsittelymenetelmistä kalkkistabiloinnilla pyritään nostamaan liet-

teen pH:ta, jolloin emäksiset olosuhteet estävät mikro-organismien lisääntymiseen ja elossa 

pysymisen. Kalkkistabilointi tehdään yleensä poltetulla tai sammutetulla kalkilla, mutta 

korvaavana aineena on käytetty myös tuhkaa. Kalkkistabilointi nostaa lietteen kuiva-

ainepitoisuutta sekä lietteen määrää. (Tchobanoglous et al 2003,1500–1505) Tuhkien hyö-

tykäyttöä lietteen kompostoinnissa on tutkittu Tekesin BIOTEHO II hankkeessa, jossa ha-

vaittiin, että tuhkalisäyksellä kompostin pH:ta alentavien maitohappobakteerien määrä 

väheni hieman ja hajua tuottavat vaiheet aikaistuivat tunnelivaiheesta rumpuvaiheeseen. 

Sopiva määrä oikeanlaista puutuhkaa tehosti biojätteen kompostoinnin alkuvaiheita ja vä-

hensi kompostointilaitoksen hajupäästöjä. Tuhkalisäyksen vaikutusta työntekijöille haital-

listen riskiluokkien 2 ja 3 bakteerien määrään kompostoinnissa on tutkittu Helsingin yli-

opiston, Kiertokapula Oy:n, YTV:n ja UPM-Kymme:n toimesta ja aiheesta on tehty lisäksi 

pro gradu tutkielma: Tuhkalla tehostetun kompostin kypsyyden ja laadun arviointi. Tutki-

muksissa (Kontro et al 2007; Ojala 2008) havaittiin, että tuhka nosti jonkin verran kompos-

tin pH-tasoa, kuivapainoa, ammoniumin ja nitraatin määriä ja laski hiilen sekä typen mää-

rää. Tuhkalisäyksellä oli vaikutusta myös kaliumin, kalsiumin ja magnesiumin määriin 

nostavasti, mutta hyötykäytön kannalta oleelliset raskasmetallien määrät pysyivät sallituis-

sa raja-arvoissa. Salmonella määriin tuhkalisäyksellä ei juuri ollut vaikutusta, mutta Yersi-

nia-bakteerien ja Streptomykeettien määrä tuhkallisissa komposteissa oli pienempi kuin 

tuhkattomissa. Tuhkalisäyksellä ei juuri ollut vaikutusta kompostin mikrobiologiseen laa-
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tuun eikä raskasmetallien määrään, mutta ravinteiden määriä tuhkalisäys nosti. Tulosten 

perusteella tuhkan käyttö ei estä kompostin käyttöä maanparannusaineena. (Kontro et al 

2007, 2, 13; Ojala 2008, 56–58) Mikäli tuhkalla stabiloitua tai tuhkan kanssa kompostoitua 

lietettä tai biojätettä halutaan käyttää lannoitteena tai maanparannusaineena, tuhkien tulisi 

alittaa lannoiteasetuksen haitallisten aineiden raja-arvot. Lentotuhkilla tiukemmat raskas-

metallien raja-arvot voivat kuitenkin ylittyä, mutta pohjatuhkat voisivat soveltua raskasme-

tallipitoisuuksien puolesta käyttötarkoitukseen. Pohjatuhkilla pH ja ravinnepitoisuudet ovat 

lentotuhkia alhaisemmat, mutta orgaanisten lannoitevalmisteiden kanssa sekoitetut tuhkat 

eivät kuulu enää epäorgaanisiin lannoitevalmisteisiin, joten tyyppinimikohtaiset vaatimuk-

setkin tulevat orgaanisten lannoitevalmisteiden puolelta. (Suoniitty, sähköpostiviesti 

1.12.2011) 

 

Puu- ja turvetuhkien hyötykäyttöä happamien vesien kuten turvesoiden valumavesien neut-

raloinnissa on selvitetty Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle tehdyssä kandidaatin työs-

sä: Puu- ja turveperäisten tuhkien käyttö happamien vesien neutraloinnissa. Tällä hetkellä 

ei ole olemassa rajoitteita tai ohjeita tuhkien hyödyntämisestä vesien neutraloinnissa. Po-

tentiaalisia kohteita ovat happamat sulfaattimaat, turve-tuotannon valumavedet ja happa-

mat pienet vesistöt. Etenkin puutuhkat voisivat soveltua neutralointiin, mutta rajoitteita 

voivat tuoda tuhkan sisältämät raskasmetallit ja laadunvaihtelu. Tuhkat voisivat vaatia 

myös jonkinlaisen esikäsittelyn. Aihe vaatisi jatkotutkimusta ja erityisesti vesistötutkimuk-

sia, joilla selvitettäisiin tuhkien vaikutukset veden laatuun laboratorio- ja kenttäkokein. 

(Jaakkola 2011, 29–30.) 

 

3.6 Tuhkien käsittelymenetelmät 

 

Käyttökohteesta riippuen tukille on olemassa erilaisia käsittelytekniikoita, kuten mekaani-

set-, pesu-, termiset- stabilointi-, seostamis-, tiivistämis- ja ikäännyttämismenetelmät. Kä-

sittelymenetelmästä riippuen tuhkien ominaisuudet, kuten liukoisuudet voivat muuttua. 

Käsittelymenetelmien valinnassa tuleekin huomioida hyötykäyttökohde, sillä käsittelyme-

netelmien myötä haitallisten aineiden pitoisuuksien laskiessa voivat laskea myös tuhkien 

sisältämien ravinteiden pitoisuudet. (Korpijärvi et al 2009, 20–21; Kiviniemi et al 2012, 

10.) Kiinnostus uusien käsittelymenetelmien kehittämiseen kasvoi erityisesti tuhkien tul-

lessa jäteveron piiriin ja teollisuuspäästödirektiivin myötä kiristyvien päästörajojen myötä, 
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tuhkien käsittelymenetelmät voivat olla jatkossa tarpeellisia hyötykäytön mahdollistami-

seksi. Tuhkista kehitellään uusia innovatiivisia tuotteita eri sovelluksiin (Kuokkanen 2011, 

21). 

 

Tuhkien lannoiteominaisuuksia voidaan parantaa esikäsittelyllä. Esikäsittelymenetelmiä 

ovat itsekovetus, lautas- ja rumpurakeistus, valssaustekniikka ja matriisipuristus eli pelle-

töinti. Rakeistaminen voidaan tehdä lautas- ja rumpurakeistuksella. Tuhkien kostutuksessa 

on käytetty myös tehtaiden vedenpuhdistuslietteitä, jolloin myös liete ja sen sisältämä typpi 

saadaan hyödynnettyä.  (Korpilahti 2003, 5) Tuhkien rakeistusmenetelmiä on olemassa 

sekä kiinteitä että siirrettäviä. 

 

Tuhka alkaa rakeistua itsestään, kun sitä sekoitetaan ja kostutetaan vedellä. Tuhkan kovet-

tuminen ja rakeistuminen perustuu kemialliseen reaktioon (yhtälö 1), jossa tuhkan sisältä-

mä kalsiumoksidi (CaO) reagoi veden (H2O) kanssa muodostaen kalsiumhydroksidia 

(Ca(OH)2), joka puolestaan reagoidessaan ilman hiilidioksidin (CO2) kanssa muodostaa 

kalsiumkarbonaattia (CaCO3) ja vapauttaa vesihöyryä ja lämpöä. Reaktio vastaa betonin 

kovettumisreaktiota (Rinne 2007, 3). Koska reaktion yhteydessä vapautuu lämpöä ja reak-

tio tapahtuu nopeasti, tuhkat voidaan rakeistaa myös talvella. Polttolämpötila vaikuttaa 

tuhkien itsekovettumiseen. Lämpötilan laskiessa alle 800 °C, kalsiumoksidi voi reagoida 

palamiskaasujen sisältämän hiilidioksidin kanssa muodostaen kalsiumkarbonaattia, jolloin 

itsekovettumispotentiaali laskee merkittävästi. Tuhkat voivat myös reagoida ilman hiilidi-

oksidin kanssa varastoinnin aikana, jolloin tuhkat eivät enää rakeistu. (Korpilahti 2003, 8-

9) 

 

OHCaCOCOOHCa

OHCaOHCaO

2322

22

)(

)(

+→+
→+

   (1) 

 

Itsekovetuksessa tuhka kostutetaan esimerkiksi ruuvikostuttimilla noin 30–35 % pitoisuu-

teen tuhkan siilosta purun yhteydessä. Tuhkien kostutus vähentää pölyämistä. Kostutusve-

den osuutta voidaan säädellä haluttuun. Kostutettu tuhka ajetaan kasaan, jossa se kovettuu 

itsestään. Loppukosteus on 15–40 prosentin luokkaa (Rinne 2007, 3). Kostutettu tuhka 

voidaan joutua murskaamaan ennen tuhkien levitystä esimerkiksi seulakauhalla. Lentolevi-
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tys ei todennäköisesti ole mahdollista itsekovetetuille tuhkille liiallisen pölyämisen vuoksi. 

(Korpilahti 2003, 10; Makkonen (toim.) 2008, 9.) 

 

Itsekovetusta nopeammin tuhka kovettuu rakeistamalla, jolloin myös pölyäminen on vähäi-

sempää ja liukoisuus hitaampaa. Levittäjän kannalta rakeistaminen parantaa myös työtur-

vallisuutta. Lisäksi rakeistetun tuhkan loppukosteus on yleensä pienempi, mikä vaikuttaa 

kuljetus- ja levityskustannuksiin. Rakeistettu tuhka on helpompi käsitellä ja levittää. Ra-

keistamaton tuhka on erittäin reaktiivista ja nostaa voimakkaasti maaperän pH:ta, mikä voi 

aiheuttaa shokkivaikutuksen pintakasvillisuudelle.  Menetelmänä rakeistaminen on itseko-

vetusta kalliimpaa. Myös rakeistettua tuhkaa kannattaa varastoida, jotta se kovettuu riittä-

västi ennen hyödyntämistä. (Makkonen (toim.) 2008, 10; Rinne 2007, 3.) 

 

Lautasrakeistuksessa tuhka ja vesi punnitaan, kostutetaan ja sekoitetaan. Sekoittajalla tuh-

kasta voidaan analysoida halutut ominaisuudet kuten paino, kosteus ja lämpötila ja tarvitta-

essa tuhkaan sekaan voidaan lisätä vettä halutun kosteuspitoisuuden saavuttamiseksi.  

Tuhka syötetään halkaisijaltaan 3-4 metriseen, kaltevassa asennossa pyörivään lautaseen, 

jossa on vastakkaiseen suuntaan pyörivä lapa. Lautasen koko ja sekoitin vaikuttavat laitok-

sen tuotantokapasiteettiin. Lautasen kaltevuudella ja pyörimisnopeudella voidaan vaikuttaa 

puolestaan rakeen kokoon. Lautasessa tuhka rakeistuu ja rakeistettu tuhka kuljetetaan hih-

nakuljettimella seulontaan, jossa erotetaan isot ja pienet jakeet pois halutusta raekoosta. 

Poistuva jae kuljetetaan takaisin prosessiin murskan kautta. Tuhkarae voidaan säkittää, 

varastoida siilossa tai kentällä. Siilossa voi olla lisäksi kuivausjärjestelmä. Tuhkarakeet 

voidaan lisäksi prosessoida siten, että ne eivät pääse kovettumaan suuriksi kappaleiksi. 

Rakeistetun tuhkalannoitteen sekaan voidaan lisätä myös epäorgaanisia lannoitevalmisteita 

käyttökelpoisuuden lisäämiseksi. Tuhkan sekaan on mahdollista lisätä myös lietteitä, lantaa 

ja typpeä lannoiteominaisuuksien parantamiseksi. Tämän hetkisen lannoitelainsäädännön 

mukaan epäorgaanisten tuhkalannoitteiden sekaan voidaan lisätä vain epäorgaanisia aineita 

ja asetuksessa erikseen mainittuja sivu- ja hivenravinteita ja orgaanisia aineita. (Korpilahti 

2003, 12–13; Hakala, haastattelu 2.12.2011.) 

 

Rumpurakeistuksessa tuhka kostutetaan (noin 20 %) ja sekoitetaan, jonka jälkeen tuhka 

syötetään kaltevassa asennossa pyörivään, suuriläpimittaiseen sylinteriin. Rumpu on hal-

kaisijaltaan noin 2 metriä ja pituudeltaan 3 metriä. Rakeistettu tuhka tippuu hihnoille ja 
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kovettuu hihnakuljettimilla siirron aikana varastointikelpoiseksi. Rakeistettu tuhka voidaan 

kovettumisajan jälkeen seuloa uudelleen ja seulontaylite voidaan murskata haluttuun rae-

kokoon, minkä jälkeen valmis tuote kuljetetaan varastoon. Prosessiin voidaan tarpeen vaa-

tiessa lisätä myös lisäaineita. (Korpilahti 2003, 13–14; Pusenius 2012, 15–16.) 

 

Tuhka voidaan myös valssata puristusvoiman avulla joko sileäksi levyksi, joka rikotaan 

muruiksi, tai käyttämällä uritettuja valsseja, jolloin saadaan tuhkanauhaa. Valssauksessa 

tuhkaa ei tarvitse kostuttaa paljoa (3-5 %) ja todennäköisesti myös ikääntynyt voidaan ra-

keistaa. Tuhka voidaan myös pelletöidä eli matriisipuristaa, jossa kostutettu tuhka puriste-

taan reikälevyn läpi. Ongelmana ovat kuitenkin tuhkan aiheuttama kuluminen ja syövyttä-

vyys, joten menetelmä soveltuu lähinnä pienimuotoiseen tuotantoon. (Makkonen (toim.) 

2008, 15–17; Rinne 2007, 3.) 

 

Tuhkat muodostuvat kattilasta joko sähköisesti tai mekaanisesti erottamalla. Mitä parem-

min savukaasut puhdistetaan sitä korkeampia pitoisuuksia tuhkiin sitoutuu. Tuhkien hyö-

dyntämisen kannalta haitallisten aineiden pitoisuudet rajoittavat tuhkien hyötykäyttöä. 

Pohjatuhkissa raskasmetallipitoisuudet eivät yleensä ole ongelma, mutta ne sisältävät myös 

vähemmän ravinteita. Lentotuhkat puolestaan sisältävät enemmän sekä raskasmetalleja että 

ravinteita. Tuhkien erotuslaitteistolla on merkittävä vaikutus syntyvien lentotuhkien omi-

naisuuksiin. Korkeimmat raskasmetallipitoisuudet ovat yleensä pienimmissä hiukkasissa. 

Tuhkien raskasmetallipitoisuuksiin voidaankin vaikuttaa fraktioinnilla eli erottamalla pie-

nimmät hiukkaset pois muusta tuhkasta. Lentotuhkia voidaan fraktioida esimerkiksi säh-

kösuodattimella. Hiukkaskooltaan suurimmat tuhkapartikkelit erottuvat pääasiassa säh-

kösuodattimen ensimmäisessä kentässä ja myös määrällisesti suurin osa tuhkista jää en-

simmäiseen kenttään. Sähkösuodattimen viimeisellä kentällä erottuvat siis hiukkaskooltaan 

pienimmät tuhkapartikkelit, joiden raskasmetallipitoisuudet ovat myös korkeimmat. (Orava 

2003, 95–96; Orava et al 2004, 21, 108–109).   

 

Nykyisellään käytetyt sähkösuodattimet ovat pääasiassa 2-tai 3-kenttäisiä ja uudemmilla 

laitoksilla 4-kenttäisiä. Teollisuuspäästödirektiivin myötä laitosten hiukkaspäästörajat ki-

ristyvät, minkä myötä myös erotuslaitteilla tulee päästä pienempiin hiukkaspitoisuuksiin ja 

sähkösuodattimien erotustehokkuuden tulee olla parempi. Tämän myötä voidaan olettaa, 

että myös tuhkien raskasmetallipitoisuudet nousevat, minkä vuoksi tuhkien hyötykäyttöön 
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voi tulla jatkossa ongelmia raja-arvot ylittävistä raskasmetallipitoisuuksista. Fraktioinnilla 

voitaisiin erottaa esimerkiksi viimeisen kentän tuhkat erilleen, jolloin saataisiin erotettua 

muista tuhkista korkeat raskasmetallipitoisuudet sisältävät tuhkapartikkelit. Sähkösuodat-

timen lisäksi lentotuhkaa voitaisiin fraktioida lisäämällä laitokseen jokin erotin, kuten syk-

loni, ennen sähkösuodatinta. Oravan (2003) työssä tutkittiin lentotuhkien raskasmetallien 

vähentämistä Ion Blast-koelaitteistolla, joka osoittautui sellaisenaan liian tehokkaaksi frak-

tiointiin. Mikkelin ammattikorkeakoulun (Soininen et al 2010) tekemissä kokeissa tuhkan 

fraktioinnista eli luokittelemisesta sähkösuodattimen eri kentillä on saatu seuraavanlaisia 

tuloksia: arseeni väheni eri kenttien välillä 30–89 prosenttia, kadmium 19–48 prosenttia, 

lyijy 22–55 prosenttia ja sinkki 30–65 prosenttia (Soininen et al 2010, 100). Raskasmetal-

lipitoisuuksiin voidaan vaikuttaa myös sähkösuodattimen säädöillä muuttamalla suodatti-

men maksimijänniteasetusta ja CBO-suhdelukua. Tekemällä suodatinkentästä tehotto-

mampi esimerkiksi suodatinjännitettä pienentämällä ja CBO-suhdelukua kasvattamalla, 

voidaan pienentää kentällä erottuvien tuhkien raskasmetallipitoisuuksia. Mikäli halutaan 

vähentää pienhiukkasia sisältävät raskasmetallipäästöt savukaasuista, voidaan viimeisestä 

kentästä tehdä tehokkaampi. (Orava et al. 2006, 1601; Orava 2003, 79, 84)Muita keinoja 

lentotuhkan raskasmetallipäästöjen vähentämiseen ovat muun muassa poistokaasujen mää-

rän minimoiminen, kaasujen kokoaminen, kiertoilman käyttö, raaka-aineen ja energian 

tehokas hyödyntäminen ja raskasmetalleja vähän sisältävien polttoaineiden käyttö. (Orava 

2003, 95–97).  

 

Tuhkien stabilointia, seostamista ja vanhentamista on tutkittu Ollilan diplomityössä (Ollila 

2011), jossa tiivistämisellä kivihiili- ja turvetuhkien seleenin ja sulfaatin liukoisuudet las-

kivat huomattavasti. Stabiloinnilla fluoridin ja sulfaatin liukoisuudet laskivat. Vanhentami-

nen laski biotuhkien bariumin ja fluoridin liukoisuuksia merkittävästi ensimmäisen kuu-

kauden aikana. Kuitusaven osuuden kasvu jätteenpolton lentotuhkien seostuksessa laski 

sinkin ja lyijyn liukoisuuksia.  (Kiviniemi et al 2012, 11.) 

 

Metalliteollisuuden jätteiden ja energiantuotannon tuhkien ominaisuuksien parantamista 

bioliuotuksella ja fysikaalisilla erotusteknologioilla on tutkittu Tekesin rahoittamassa val-

takunnallisessa hankkeessa: ” Bioliuotukseen perustuva jätemateriaalien ja kuonien kus-

tannustehokas jalostaminen (PROBIO)”. Hanke on vielä käynnissä. Savonia ammattikor-

keakoulun rinnakkaishankkeessa tutkittiin turpeen ja purun seospolton lentotuhkan bioliuo-
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tusta käyttäen apuna Aspergillus niger- sienilajia, josta on valmistunut insinöörityö: Lento-

tuhkan bioliotus. Bioliuotuksella tarkoitetaan menetelmää, jossa mikrobeja hyödynnetään 

kiinteiden metallipitoisten materiaalien muuntamisessa liukoiseen muotoon. Tällöin jätteen 

metallipitoisuudet vähenevät ja metallit on mahdollista ottaa talteen jatkokäyttöä varten. 

Tutkimuksen lentotuhka oli peräisin arinapolttolaitokselta, jossa poltettiin pääasiassa pala-

turvetta (70 %) ja sahanpurua (30 %). Tutkimuksessa (Tissari 2011) havaittiin, että sienen 

energian saanti tulee olla riittävä ja lämpötilan tulee olla vähintään 14 °C. Tuhkien laatu ja 

laadunvaihtelu vaikuttaa olennaisesti bioliuotuksen tehokkuuteen ja soveltuvuuteen, joten 

bioliuotuksessa käytettävä mikrobi tulee valita käyttökohteeseen sopivaksi.  Haasteita tuo-

vat energian ja lämmön saanti, biomassan erotteleminen tuhkasta ja sen jatkokäyttö, suu-

remman mittakaavan liuotus sekä tuhkien laadunvaihtelu. (Tissari 2011, 3, 14, 21, 48–49.) 

 

3.6.1 Tuhkien käsittelylaitokset 

 

Energiantuotannon tuhkia voidaan hyödyntää käytetyistä polttoaineista riippuen sellaise-

naan tai käsiteltynä. Jäteverolain muutos vaikutti oleellisesti tuhkien käsittelylaitosten kan-

nattavuuteen. Tuhkien käsittelymenetelmistä rakeistaminen parantaa oleellisesti tuhkien 

lannoiteominaisuuksia ja levitettävyyttä. Osa olemassa olevista laitoksista on lopettanut 

toimintansa. Lannoitevalmistelain mukaiset toimijat on listattu Elintarviketurvallisuusvi-

raston rekisteriin. YSL 28 §:n mukaan jätteitä laitos- tai ammattimaisesti käsittelevät toi-

minnot tarvitsevat ympäristöluvan. Jos laitoksilta toimitettavat tuhkat on luokiteltu jätteek-

si, niin esimerkiksi tuhkien rakeistuslaitos vaatii ympäristöluvan. Jätelainsäädännön uudis-

tuksen myötä tuhkien jäteluokitus voi päättyä, jolloin tuhkia käsittelevät toiminnot kuten 

rakeistamot eivät olisi enää jätteen laitos- tai ammattimaista käsittelyä. Luvan tarve voi 

tulla kuitenkin lain muiden kohtien, kuten naapurussuhdelain, mukaan. Tällä hetkellä on 

vielä epäselvää, tarvitseeko rakeistuslaitos ympäristölupaa, jos luvantarve ei muutoin täyty. 

(Anttila, sähköpostiviesti 2.5.2012; L 4.2.2000/86) 

 

Oulun Energian ja Stora Enson tuhkien käsittelemiseksi valmistui kevään 2012 rakeistus-

laitos. Laitos sijaitsee Oulussa, Haukiputaalla. Laitos on koekäyttövaiheessa. Laitoksen 

tekniikka perustuu lautasrakeistukseen ja laitoksen on toimittanut Evolet Oy. Laitos ei kä-

sittele muualta tuotavia tuhkia, sillä käsittelymäärät täyttyvät Oulun ja Stora Enson tuhkis-

ta. (Aluehallintovirasto 2012; Hakala, haastattelu 2.12.2011.) 
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Fa Forest Oy:llä on kaksi tuhkien rakeistustehdasta, yksi Liperissä Ahonkylässä ja toinen 

Viitasaaressa. Molemmat tehtaissa tuhka rakeistetaan rumpurakeistuksella. Yritys tarjoaa 

palveluita koko metsälannoitusketjuun, suunnittelusta levitykseen. Liperin tehtaan vas-

taanottokapasiteetti on 30 000 tonnia vuodessa ja tuotantokapasiteetti on 34 000 tonnia 

vuodessa. Viitasaaren vastaanottokapasiteetti on tällä hetkellä 36 000 tonnia. Viitasaaren 

vastaanottokapasiteettia tullaan nostamaan yli 100 000 tonniin vuodessa keväällä 2012 

valmistuneen ympäristövaikutusten arvioinnin myötä. (Ecolan 2012; Pohjois-Karjalan ym-

päristökeskus 2007, 2, 11; Länsi- ja Sisä-Suomen ympäristökeskus 2010, 4) 

 

Jyväskylän Energian Keljonlahden voimalaitoksen yhteyteen valmistuu huhtikuussa 2012 

Ultranat Oy:n patentoimaan tuhkien jalostustekniikkaan perustuva pilottihanke (Metsäalan 

ammattilehti 2012). Ultranat-menetelmällä voimalaitostuhkat jalostetaan uusiotuotteiksi 

(End-of-Waste), jonka myötä syntyviä tuotteita voidaan hyödyntää sekä lannoitteena ja 

eläinravinteena, että rakentamisessa, betonin valmistuksessa ja asfaltin lisäaineena (Ultra-

nat 2012). 

 

Uimaharjussa Stora Enso Oy:n Enocell Oy:n rakeistuslaitoksen (lautasrakeistus) toiminta 

on lopetettu, Korialla sijaitsevan LT Tuhkimo Oy myi toimintansa 2006 Lannox Oy:lle, 

joka jatkoi toimintaa entisen yrittäjän vuokralaisena (siirrettävä, valssaustekniikka). LT 

Tuhkimo Oy meni konkurssiin 2010. (Kouvolan Sanomat 2010.) M-Real Oyj:n Savon Sel-

lun tehtaalla Kuopiossa tuhkaa on sekoitettu lietteen kanssa ja hyödynnetty metsälannoit-

teena, mutta lannoitelainsäädännön muuttuessa liete ei ole täyttänyt lannoitevaatimuksia ja 

hyödyntämisestä on luovuttu pienen menekin, seoksen lupaprosessin ja lietteen hy-

gienisointivaatimusten vuoksi (Sarkkinen 2012, 44.). UPM-Kymmene Oyj:n Kuusankosken 

ja Voikkaan tehtailla on kokeiltu tuhkien rumpurakeistusta. (Korpilahti 2004b, 6; Korpilahti 

2003, 5.) 

 

3.6.2 Tuhkien levitystekniikat 

 

Tuhkat voidaan levittää sekä maa- että lentolevityksinä. Maalevityksessä maaperän kanta-

vuus voi aiheuttaa ongelmia, joten lannoitus on parasta tehdä talvisin hakkuiden yhteydes-

sä. Metsäkonelevitykset tehdään olemassa olevia ajouria pitkin. Lannoitteiden maalevityk-
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seen on olemassa useita eri kokoluokan menetelmiä käsinlevityksestä isompiin metsäko-

neisiin asennettaviin laitoihin. Tehokkain maalevitys saadaan metsäkoneen päälle rakenne-

tulla levittimellä. Maalevitys voidaan tehdä esimerkiksi metsätraktorilla, johon on asennet-

tu tuhkan levitykseen soveltuva laitteisto kuten lautaslevitin, joka toimii keskipakolevitti-

men toimintaperiaatteella. Tuhkaa varten laitteisto vaatii myös 4-10 m3 siilon. Helppokul-

kuisessa maastossa levityksen voi tehdä myös maataloustraktorin vetämällä kalkinlevitys-

vaunulla. (Makkonen (toim.) 2008,23; Olkkonen 2010, 11, 15–16, Rinne 2007, 4.) 

 

Lentolevitys tehdään helikopterilla, jossa on esimerkiksi kaksi levitintä, joista toisella levi-

tetään tuhkaa sillä aikaa, kun toista täytetään seulakauhalla varustetulla pienkuormaajalla. 

Lentolevityksessä maaperän kantavuus ei aiheuta ongelmia, joten levitys voidaan tehdä 

ympäri vuoden. Lentolevitystä suunniteltaessa tulee huomioida tuhkan varastopaikat ja 

niiden sijainnit sekä ympärillä olevat esteet, kuten korkea puusto ja sähkölinjat. Varasto-

paikan ja lannoitettavan kohteen etäisyys toisistaan tulisi olla korkeintaan 2 kilometriä. 

Myös helikopterin nousu- ja laskupaikkojen tilantarve ja sijainnit tulee huomioida sekä 

ulkopuolisten varoittaminen. Lentolevitystä ei voi tehdä rakeistamattomalle tuhkalle ja 

pölyämisen vuoksi tulee huomioida myös tuulen voimakkuus ja suunta.  Lentolevitys tulee 

tehdä ojitusalueella ojien suuntaisesti. (Makkonen (toim.) 2008,10, 21–22; Rinne 2007, 4.) 

 

Kustannuksiltaan lentolevitys on huomattavasti maalevitystä kalliimpaa, joten se soveltuu 

paremmin suuremmille alueille tai pienempien alueiden yhteislannoitukseen.  Tuhkalan-

noitus kannattaa toteuttaa usean tilan yhteishankkeena. Hehtaarihinnalta lentolevitys on 

noin 350–450 € ja levitetyksi saadaan noin 4-5-kertainen määrä maalevitykseen verrattaes-

sa. Hehtaarihinnalta maalevitys on lentolevitystä halvempaa. Tuottoa lentolevityksestä 

voidaan 20 vuoden aikana saada noin 6 prosenttia ja maalevityksellä noin 10 prosenttia. 

Tuhkalannoitukseen voi hakea valtiolta Kemera-tukea terveyslannoituksiin. Tuki nostaa 

myös levityksen tuottoa. Vesistöjen läheisyydessä on hyvä pitää suojaetäisyyksiä. I- ja II-

luokkien pohjavesialueilla tuhkalannoitusta ei voi tehdä ja III-luokan pohjavesialueilla 

tulee selvittää tietojen ajantasaisuus. Tuhkalannoituksesta kannattaa tiedottaa avoimesti 

esimerkiksi paikallis- ja maakuntalehdissä. (Makkonen (toim.) 2008, 10, 21, 24–25.) Len-

tolevityksellä tuhka saadaan levitettyä noin ± 30 cm tarkkuudella, joten vesistöjen suoja-

etäisyyksien huomioinen ei muodosta ongelmaa (Hakala, haastattelu 2.12.2011). 
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4 LAITOSKUVAUS 

 

Rovaniemen Energia Oy on Rovaniemen kaupungin omistama konserniyhtiö, joka tuottaa 

lämpöä ja sähköä, huolehtii kaukolämmön jakelusta sekä harjoittaa lämpöliiketoimintaa 

Lapin alueella. Kaukolämpöä tuotetaan Suosiolan voimalaitoksen lisäksi ympäri kaupunkia 

sijaitsevilla lämpökeskuksilla. Suosiolan voimalaitoksella sekä Muurolan ja Nivavaaran 

kiinteänpolttoaineen laitoksilla syntyvät tuhkat kuljetetaan Muurolan kylässä sijaitsevalle 

Suksiaavan turvetuotantoalueen yhteydessä olevalle tuhkanläjitysalueelle tai hyötykäyt-

töön.  

 

4.1 Suosiolan voimalaitos 

 

Suosiolan voimalaitosalueella on kolme kattilaa: kuumavesikattila 1NP, voimakattila 2NP 

ja öljykäyttöinen varalämpökeskus 5NP. Voimalaitos sijaitsee Alakorkalon teollisuusalu-

eella noin kahden kilometrin etäisyydellä Rovaniemen keskustasta.  Kuvassa 3 on Suo-

siolan voimalaitos. 

 

 
Kuva 3. Suosiolan voimalaitos. (Rovaniemen Energia Oy 2012.) 
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Kuumavesikattila on kerrosleijukattila (BFB), joka on otettu käyttöön vuonna 1986. Katti-

lan nimellisteho on 27 MW ja polttoaineteho 32 MW. Vesikattilalla tuotetaan vain kauko-

lämpöä. Vesikattilaa käytetään talvella, voimakattilan lisäksi kulutuksesta riippuen, kun 

lämpötila laskee alle 0 °C. Kesällä, voimakattilan kesäseisokin aikaan, päätuotanto tapah-

tuu vesikattilalla. Polttoaineena kattilassa käytetään pääasiassa turvetta ja lisäksi puupolt-

toaineita sekä kevyttä polttoöljyä käynnistyspolttoaineena. Kattilan petilämpötila on noin 

700–800 °C. Kattilaan syötetään petihiekkaa, jonka raekoko on 0,6-1,2 mm. Tarvittaessa 

tuhkasta on saatavilla myös eri raekokoja. Petihiekasta syntyy kattilan pohjatuhka, joka on 

käytännössä petihiekkaa, johon on sitoutunut pieniä määriä raskasmetalleja ja ravinteita. 

Pohjatuhkat kerätään tuhkakonttiin. Vuosittain pohjatuhkaa syntyy noin 400–1000 tonnia, 

joista vesikattilan osuus on noin kolmannes. Savukaasut johdetaan kattilalta sähkösuodat-

timelle savukaasupuhaltimella. Sähkösuodatin on kaksikenttäinen ja sen erotustehokkuus 

on noin 99 %. Sähkösuodattimelta savukaasut johdetaan 80 metriä korkeaan piippuun. 

Sähkösuodattimelta erottuneet hiukkaset muodostavat kattilan lentotuhkan, joka kerätään 

lentotuhkasiiloon. Lentotuhka puretaan kuivana umpikonttiin, mutta aikaisemmin käytössä 

on ollut myös kostutuslaitteisto. Vuosittain lentotuhkaa syntyy noin 8 000-15 000 tonnia, 

josta vesikattilan osuus on noin kolmannes. Liitteessä 1 on esitetty voimakattilan tuhkien 

prosessikaavio. 

 

Voimakattila on kiertoleijukattila (CFB), joka on otettu käyttöön vuonna 1995. Kattilan 

polttoaineteho on 120 MW, josta kaukolämpötehoa on 64 MW ja sähkötehoa 32 MW. Kat-

tilaa käytetään muutoin paitsi kesäseisokin aikana. Polttoaineita ovat turve, puupolttoai-

neet, kivihiili varapolttoaineena ja kevyt polttoöljy sytytyspolttoaineena. Lisäksi kattilaan 

syötetään petihiekkaa, jonka raekoko on 0,2-0,6 mm. Kattilan petilämpötila on 800–900 

°C. Petihiekasta syntyvä pohjatuhka kierrätetään hiekanseulontalaitteiston (Mogensen) 

avulla 85 prosenttisesti (kuva 4). Seulontalaitteet otettiin käyttöön kesällä 2004. Jäljelle 

jäävä pohjatuhka kerätään kahteen pohjatuhkakonttiin, joista ensimmäiseen kerätään hie-

nojakoisempi tuhka ja toiseen karkeampi tuhka. Ensimmäiseen konttiin hienompijakoista 

pohjatuhkaa kerätään lähinnä alasajon yhteydessä. Vuosittain pohjatuhkaa syntyy noin 

400–1000 tonnia, josta noin kaksi kolmasosaa on voimakattilan pohjatuhkaa. Savukaasut 

johdetaan sähkösuodattimelle ja sieltä 80 metriä korkeaan piippuun. Sähkösuodatin on 

kolmekenttäinen ja sen erotustehokkuus on 99,9 %. Syntyvät hiukkaset kerätään lentotuh-

kasiiloon, joka on varustettu tuhkankostutusjärjestelmällä ja jonne tuhkat kuljetetaan pai-
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neilmalähettimillä omia putkia pitkin palamisilman esilämmittimiltä sekä sähkösuodatti-

men eri kentiltä. Liitteessä 2 on esitetty voimakattilan tuhkien prosessikaavio, josta puuttuu 

myöhemmin rakennettu tuhkien seulontalaitteisto (kuva 4). Laitoksen rikkipäästöjä voi-

daan vähentää kalkin syötöllä, mutta lisääntynyt puupolttoaineiden käyttö on vähentänyt 

kalkin syötön tarvetta merkittävästi.  

 

  

Kuva 4. Hiekan seulontalaitteisto Mogensen. (Fredrik Mogensen AB 2004) 

 

Taulukossa 24 on esitetty kuumavesi- ja voimakattilan siilojen ja konttien tilavuudet. 

 

Taulukko 24. Siilojen ja konttien tilavuudet. 

Siilot 
1NP 

Kuumavesikattila 

2NP 

Voimakattila 

Polttoainesiilo 1000 m3 ja 4000 m3 

Syöttösiilo 40 m3 2 x 60 m3 

Lentotuhkasiilo 100 m3 300 m3 

Pohjatuhkakontti 7 m3 2 x 13 m3 

Petihiekkasiilo 15 m3 30 m3 

kalkkisiilo - 100 m3 

 

Vara- ja huippulämpökeskuksena on polttoaineteholtaan 49 MW ja nimellisteholtaan 47 

MW kevytöljykäyttöinen lämpökeskus. Kattilaa voidaan käyttää tarvittaessa rinnan tai sar-

jassa voimalaitoskattilan kanssa. Savukaasut johdetaan erillisen savukaasukanavan kautta 

kuumavesikattilan kanssa samaan 80 metriä korkeaan piippuun. Kattilassa on vesinuohous, 

jossa syntyvä vesi ja epäpuhtaudet kerätään nuohousvesisäiliöön. Nuohousvesisäiliössä 



66 
 

vesi neutraloidaan ja syntyneet epäpuhtaudet kerääntyvät säiliön pohjalle, josta ne viedään 

ongelmajätteenkäsittelyyn. 

 

Polttoaineena käytetty turve toimitetaan laitokselle noin 100 km säteeltä Rovaniemen ym-

päriltä. Turpeen laatua seurataan laitoksella tehtävillä kosteusmäärityksillä sekä ulkopuoli-

sen laboratorion tekemillä analyyseillä, joissa määritetään suurimpien turpeen toimittajien 

osalta polttoaineen toimittajakohtaiset kuukausittaiset päästökertoimet ja lämpöarvot. Lai-

toksella käytettäviä puupolttoaineita ovat: metsähake, kuori, puru, puutähdehake ja purku-

puu. Lisäksi voidaan käyttää myös muita kasviperäisiä polttoaineita, kuten ruokohelpeä. 

Puupolttoaineet toimitetaan laitokselle myös noin 150 km säteeltä. Teollisuuden puutähtei-

tä tulee sahoilta, mekaanisesta puunjalostusteollisuudesta ja massa- ja paperiteollisuuden 

toimijoilta. Vuonna 2010 valmistuneen Mustikkamaan polttoaineterminaalin myötä puu-

polttoaineet voidaan hakettaa itse. Kivihiili tuodaan laiva- ja autokuljetuksina yleensä Ve-

näjältä ja sen laatua seurataan eräkohtaisesti. Kevyen polttoöljyn laatua seurataan polttoai-

neen toimittajalta saatavan tuotetiedotteen avulla. Taulukkoon 25 on kerätty Rovaniemen 

Energian polttoaineentoimittajien ilmoittamat laatutiedot. 

 

Taulukko 25. Polttoaineiden laatu (Rovaniemen Energia arkisto 2012 ja St1 2011.) 

Polttoaine 
Tehollinen 
lämpöarvo 

Rikkipitoisuus 
[%] 

Tuhkapitoisuus 
[%] 

Kosteus 
[%] 

Tiheys 

Jyrsinturve J8 
7-11 MJ/kg 

(saapumistilassa) 
0,1-0,6 < 10 40-56 

220-450 kg/m3 
(irtotiheys) 

POK 42,9 MJ/kg < 0,001 0,01 0,02 
820-845 kg/m3 

(15°C) 
POR (LS 180 tai 
vastaava) 

40,2 MJ/kg < 1,0 0,15 < 0,7 
910-1020 kg/m3 

(15°C) 

Puupolttoaineet 
18,3–20 MJ/kg 
6,5–11 MJ/kg 

(saapumistilassa) 
0-0,07 0,5-4 40-57 

250-400 kg/m3 

(irtotiheys) 

Kivihiili 
22,7-29,2 MJ/kg 
(saapumistilassa) 

0,2-1 6-18 4-15 800 kg/m3 1 
1 (Alakangas 2000, 9) 

 

Kuvassa 5 on esitetty Suosiolan voimalaitoksella vuosittain syntyvien tuhkien määrät tuh-

kajakeittain sekä Nivavaarassa, Muurolassa, Kolarissa ja Ylläksellä syntyvät arinatuhka-

määrät. Vuonna 2006 entisen Rovaniemen maalaiskunnan energialaitos, Napapiirin Ener-

gia, fuusioitiin Rovaniemen Energiaan Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan yhdisty-

misten myötä. Samalla siirtyivät myös Napapiirin Energian lämpökeskukset. Vuodesta 

2008 lähtien Suosiolan tuhkien määrät ovat kasvaneet kaukolämmön tuotannon kasvun 
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sekä laitosten käytön optimoinnin myötä. Suosiolan kiinteän polttoaineen kapasiteettia on 

pyritty käyttämään öljylaitosten sijaan. Myös kesäseisokin pituutta on pyritty lyhentämään 

vuosittain. Vuoden 2008 aikana Suosiolan, Nivavaaran ja Muurolan tuhkat on toimitettu 

Rovaniemellä sijaitsevan käytöstä poistetun Mäntyvaaran kaatopaikan peittoon. Vuonna 

2010 tuhkien määrää on vähentänyt merkittävästi puupolttoaineiden osuuden kasvattami-

nen. Vuoden 2010–2011 tehtyjen tuhka-analyysien perusteella Suosiolan tuhkat soveltuvat 

MARA-asetuksen mukaiseen maarakennushyötykäyttöön ja tuhkia hyödynnettiin laitos-

alueelle tehdyn varastokentän pohjarakenteissa ilmoitusmenettelyllä. 

 

 

Kuva 5. Suosiolan voimalaitoksen lento- ja pohjatuhkien määrät. 

 

Rovaniemelle on suunnitteilla puuta ja turvetta polttoaineenaan käyttävä Mustikkamaan 

voimalaitos, joka olisi tuotantokäytössä 2014. Uusi voimalaitos kasvattaisi tuhkamääriä 

jatkossa, vaikka se osittain korvaakin muiden lämpökeskusten lämmöntuotantoa. Tuhka-

määrät kasvaisivat noin 15 000 tonnista 20 000-50 000 tonniin vuodessa riippuen laitosten 

käytöstä. Suosiolan tuhkia voidaan hyödyntää Mustikkamaan varastokenttien, pysäköinti-

alueiden ja teiden pohjarakenteissa. Tuhkien hyödyntämisestä tehtiin MARA-ilmoitus ja 

rakentamisen olisi tarkoitus alkaa vuoden 2012 aikana. 

 

4.2 Suksiaavan tuhkanläjitysalue 

 

Suksiaavan tuhkanläjitysalue sijaitsee Muurolan kylässä Vapo Oy:n omistaman turvetuo-

tantoalueen yhteydessä. Etäisyys Suosiolan voimalaitokselta on noin 20 kilometriä. Alueel-
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la sijaitsee vanhempi peitetty tuhkanläjitysalue ja uudempi, käytössä oleva läjitysalue. Läji-

tysalueiden pohjat on salaojitettu ja valumavedet johdetaan turvetuotantoalueen laskeu-

tusaltaalle. Käytöstä poistettu alue on tasoitettu ja tiivistetty varastoaumaksi ja peitetty tur-

peella. Kuvasta 6 nähdään, että alue on alkanut metsittymään luontaisesti. 

 

 
Kuva 6. Suksiaavan peitetty tuhkanläjitysalue. 

 

Käytössä olevalle läjitysalueelle on lupa läjittää tuhkia enintään 50 000 m3. Tällä hetkellä 

alueelle on läjitetty tuhkaa noin 30 000 m3. Alueen noin 0,5 hehtaarin suuruinen ala on 

vielä tyhjillään ja siitä on suunniteltu tuhkien välivarastointialuetta. Läjitysalue tasataan 

tarvittaessa. Valumavesiä tarkkaillaan neljännesvuosittain ja pohjavesiä puolivuosittain. 

Kuvassa 7 on esitetty käytössä oleva läjitysalue.  

 

 
Kuva 7. Suksiaavan käytössä oleva tuhkanläjitysalue. 

 

4.3 Polttoaineen laatu 

 

Rovaniemen Energian laitoksilla käytettävien puupolttoaineiden laatu analysoitiin poltto-

ainejakeittain kesällä 2011. Laitoksella käytettävä turpeen laatuna voidaan pitää kirjalli-

suudessa esitetyn turpeen laatua (taulukot 8, 10–11), koska turpeen laatutietoja saatiin 
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myös yhdeltä polttoaineentoimittajista. Mustikkamaan polttoaineterminaalilla haketettavan 

biopolttoaineen laatu analysoitiin liitteessä 3 esitetyistä polttoainejakeista. Näytteenotto 

suoritettiin 30.5.2011. Näytteet otettiin sähköhakkurin väliotolta soveltaen standardin SFS-

EN 932-1 menetelmää näytteen otto varastokasasta (kuva 8). Näytteitä otettiin akkredi-

toidun laboratorion ohjeistuksen mukaisesti polttoaineesta kaksi neljän litran näytettä, jois-

ta toinen näyte jäi laitokselle (kuva 9). Kuorinäyte saatiin polttoaineen toimittajalta ja se 

sisälsi eri puulaatujen kuorta eri toimipaikoista. Näytteet lähetettiin akkreditoituun labora-

torioon analysoitavaksi.  

 

     
Kuvat 8 ja 9. Polttoaineterminaalin väliotto ja näyte. 

 

Verrattaessa eri polttoainejakeita keskenään, kuorinäyte sisälsi eniten tuhkaa 1,6 massapro-

senttia ja mänty vähiten 0,4 massaprosenttia. Kirjallisuudessa tuhkapitoisuudet vaihtelivat 

0,2 painoprosentista 6 painoprosenttiin riippuen puulajista, osasta ja laadusta. Näytteiden 

arvot vastaavat kirjallisuudessa olevia arvoja (taulukko 5 ja liite 3). Rikkipitoisuuksissa ei 

eri näytteiden välillä havaittu eroa. Puupolttoaineet sisältävät vähän rikkiä verrattaessa 

esimerkiksi turpeeseen tai kivihiileen. Lämpöarvoltaan kuorella oli korkein lämpöarvo ja 

haavalla matalin. Kuorinäyte sisälsi korkeimmat kalsium-, fosfori- ja mangaanipitoisuudet 

ja haapanäyte korkeimmat kalium ja magnesiumpitoisuudet. Haapanäyte sisälsi kuitenkin 

vähiten mangaania ja fosforia. Kuusinäytteessä oli pienimmät kalium- ja magnesiumpitoi-

suudet ja mäntynäyte sisälsi vähiten kalsiumia. Verrattaessa arvoja kirjallisuudesta poimit-

tuihin arvoihin (taulukko 3 ja liite 3), näytteiden arvot vastasivat hyvin niitä. Kuorinäyte 

sisälsi eniten klooria (0,007 m-%), alumiinia (700 mg/kg) ja rautaa (87 mg/kg). Sekalaisel-

la metsätähdehakkeella oli korkein natriumpitoisuus (34 mg/kg) ja haavalla oli korkein 

kadmiumpitoisuus (0,39 mg/kg). Myös tuhkan sulamislämpötilojen arvot vastasivat kirjal-
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lisuuden arvoja (Kytö et al 1983, 18–21; Wilen et al 1996, liite 1/4; Raiko (toim.) 2002, 

471; liite 3).  

 

5 TUHKAN KOOSTUMUKSEN MÄÄRITTELY ERILAISILLA 

POLTTOAINESUHTEILLA 

 

Polttoainesuhteen (puu:turve) vaikutusta tuhkan laatuun ja ominaisuuksiin selvitettiin katti-

loilta eri polttoainesuhteilla otettujen tuhka-analyysien avulla. Analyysit otettiin Suosiolan 

voimalaitoksen kuumavesikattilalta (1NP) ja voimakattilalta (2NP). Lisäksi yhdellä näyt-

teenottokerralla analysoitiin myös Suksiaavan tuhkanläjitysalueen tuhkat eri näytteenotto-

pisteistä ja syvyyksiltä kairaamalla. Voimakattilan polttoainesuhde voi vaihdella enemmän 

kuin kuumavesikattilan. Kuumavesikattilaa ajetaan tavallisesti pääosin turpeella parantaen 

kattilan poltto-olosuhteita puupolttoaineilla. Eri polttoainesuhteita tutkittiinkin tarkemmin 

voimakattilalla. Näytteiden ottamisen ajankohdissa huomioitiin myös kattiloiden ajo ja 

suunnitellut seisokit. (taulukko 26.)  

 

Taulukko 26. Analyysien ajankohdat kattiloittain 

Näytteenotto- 
ajankohta 

laboratorio/ 
näytteenottaja 

kattila 
polttoainesuhde 

tuhka HUOM! 
turve bio 

47/2010 
Suomen ympä-

ristöpalvelu 
Oy/Pöyry,REN 

1NP 75 25 
LTS Lentotuhka 

PT1 Pohjatuhka 

2NP 75 25 
LTS Lentotuhka 

PT1 Pohjatuhka, kontti 1 

Suksiaapa 
  

läjitetty Läjitetty tuhka 

16/2011 LVT/REN 2NP 40 60 

LTS Lentotuhka 

PT1 Pohjatuhka, kontti 1 

PT2 Pohjatuhka, kontti 2 

21/2011 LVT/REN 2NP 

25 75 

LTS Lentotuhka 

LTS LU1 
Lentotuhka, palamisilman 
esilämmitin 1 

LTS LU2 
Lentotuhka, palamisilman 
esilämmitin 2 

LTS SSK1 Lentotuhka, sähkösuodatin kenttä 1 

LTS SSK2 Lentotuhka, sähkösuodatin kenttä 2 

PT1 Pohjatuhka, kontti 1 

0 100 
LTS Lentotuhka 

PT1 Pohjatuhka, kontti 1 

31/2011 LVT/REN 1NP 100 0 
LTS Lentotuhka 

PT1 Pohjatuhka 
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Turpeella ja puupolttoaineilla on yhteinen vastaanottoasema, josta polttoaineet kuljetetaan 

magneetin, kiekkoseulan ja murskan kautta varastosiiloihin (1000 m3 ja 4000 m3). Mo-

lemmissa varastosiiloissa voidaan varastoida sekä turvetta että puuta, mutta pienempi va-

rastosiilo soveltuu paremmin turpeelle. Varastosiiloilta polttoaine siirretään syöttösiiloihin, 

joita kuumavesikattilalla (1NP) on yksi 40 m3 syöttösiilo ja voimakattilalla (2NP) on kaksi 

60 m3 syöttösiiloa. Syöttösiiloilta polttoaine puretaan ruuvipurkaimilla kolakuljettimien 

kautta sulkusyöttimille, josta polttoaine syötetään tunkijaruuveilla kattiloihin. (kuva 10.) 

 

Kuva 10. Turpeen ja puun vastaanotto ja syöttö kattiloihin. 

 

Kuvissa 11 ja 12 on esitetty kattiloiden lentotuhkasiilot. Siiloilta tuhka puretaan avo- tai 

umpikonttiin, joilla tuhkat kuljetetaan läjitysalueelle tai hyötykäyttöön. Molemmissa sii-

loissa on tuhkankostutusjärjestelmä, joilla voidaan ehkäistä tuhkien pölyämistä. Kuuma-

vesikattilan siilossa kostutusjärjestelmää ei ole kytketty. Voimakattilalla kostutusveden 

määrä on noin 20 prosenttia, mutta sen määrää voidaan säätää.  

 

   
Kuvat 11 ja 12. Kuumavesikattilan (1NP) ja voimakattilan (2NP) lentotuhkasiilot. 
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Kattiloiden pohjatuhka kerätään tuhkakontteihin, jotka on esitetty kuvissa 13 ja 14. Pohja-

tuhka kuljetetaan läjitysalueelle tai hyötykäyttökohteeseen tuhkakonteilla.  

 

   
Kuvat 13 ja 14. Kuumavesikattilan (1NP) ja voimakattilan (2NP) pohjatuhkakontit. 

 

5.1 Näytteenotto 

 

Tuhkanäytteiden otto tehtiin vuosien 2010–2011 aikana. Tarkoituksena oli selvittää poltto-

ainesuhteen vaikutusta tuhkien laatuun ja hyötykäyttömahdollisuuksiin lannoite- ja maara-

kennushyötykäyttöä ajatellen. Näytteenotto suunniteltiin tapauskohtaisesti ottaen huomi-

oon laitosten ajotilanteet ja haluttu polttoainesuhde. Näytteenottoja varten turve ajettiin 

pienempään 1000 m3 siiloon ja puupolttoaineet isompaan 4000 m3 siiloon. Polttoainesuhde 

saatiin syöttämällä polttoaineet kattiloihin siiloilta oikeassa suhteessa.  

 

Polttoaineen kierto on vastaanottoasemalta polttoon noin kahdesta kolmeen vuorokautta 

riippuen kattilatehosta, siilojen täyttöasteesta ja ajotavasta. Näytteenottoa varten polttoai-

neiden ajo eri siiloihin aloitettiin 2-3 päivää aikaisemmin. Syöttösiiloista kattilaan polttoai-

ne tulee noin kahdessa tunnissa riippuen ajotavasta. Lentotuhkasiilot ja pohjatuhka kontit 

tyhjennettiin, kun oli varmistuttu, että polttoainesuhde oli oikea. Kattilaa ajettiin vielä sa-

malla polttoainesuhteella riippuen näytteenottokerrasta 1-4 vuorokautta.  

 

Näytteenotossa sovellettiin standardeja SFS-EN 14899 ja SFS-EN 931-1 ja näytteenotto 

suoritettiin puretuista tuhkakuormista SFS-EN 932-1 näytteenotto varastokasasta periaat-

teiden mukaisesti. Osalla näytteenottokerroista pohjatuhkanäytteet otettiin eri puolelta ja 

syvyyksiltä tuhkakonttia. Yhdistetty näyte muodostettiin keräämällä osanäytteitä noin 20 
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kappaletta 12 litran ämpäriin. Näytteet otettiin näytteenottokerrasta riippuen joko saman 

päivän aikana aamulla ja iltapäivällä tai kahden päivän aikana. Yhdistetyistä näytteistä 

muodostettiin kokoomanäyte näytteenottosaaviin (2 x 12 litraa), jotka sekoitettiin. Sekoite-

tusta näytteestä kerättiin 12 litran näyte, joka toimitettiin analysoitavaksi laboratorioon. 

(kuva 15.)  

 

Kuva 15. Näytteenotto. 

 

Yhdistetyn näytteen vähimmäismassa lasketaan SFS EN 931-1 mukaan yhtälöllä 

 

 bDM ρ⋅⋅= 6 , missä    (2) 

 

 M = näytteen massa, kg 

 D = suurin raekoko, mm 

 ρb = löyhä irtotiheys, Mg/m3 

 

Laboratorionäyte jaetaan yhdistetystä näytteestä, joka tässä tapauksessa on kuvassa 15 esi-

tetty analysoitava näyte. Taulukossa 27 on esitetty yhtälöllä 2 lasketut näytteiden vähim-

mäismassat. Irtotiheydet on saatu näytteenotossa (16/2011) analysoiduista tuhkista. 

 

Taulukko 27. Näytteiden ominaisuudet. (Leppänen & Tuomela 2007) 

Näyte 
Suurin raekoko 

[mm] 
Löyhä irtotiheys 

[Mg/m3] 
Näytteen massa 

[kg] 
Näytteen koko 

[l] 

Suosiolan lentotuhka  0,05 0,619 0,83 6,19 

Suosiolan pohjatuhka 3 1,45–1,53 15,48 14,9 

 

Ensimmäiset tuhka-analyysit 75:25 (turve:puu) otettiin ulkopuolisen ja sertifioidun näyt-

teenottajan toimesta MARA-asetuksen (591/2006) vaatimusten mukaisesti. Tuhkat analy-
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soitiin molemmilta kattiloilta sekä Suksiaavan tuhkanläjitysalueelta läjitetyistä tuhkista eri 

näytteenottopisteistä ja eri syvyyksiltä kairaamalla koko tuhkakerroksesta (1,5-4 m). Kai-

raus tehtiin monitoimikairalla soveltaen ns. auger-tekniikkaa eli jatkuvaa kierrekairausta. 

Voimakattilan tuhkanäyte otettiin muista näytteenottokerroista poiketen kostutetusta tuh-

kasta. Kuvista 16 ja 17 huomaa eron voimakattilan kostutetun ja kuumavesikattilan kostut-

tamattoman tuhkan välillä. Kostutettu lentotuhka on alkanut rakeistumaan itsestään kemial-

listen reaktioiden vaikutuksesta. 

 

         

Kuvat 16 ja 17. Kuumavesikattilan (1NP) lentotuhka ja voimakattilan (2NP) kostutettu lentotuhka. 

 

Toinen näytteenottokerta tehtiin voimakattilalla polttoainesuhteella 40:60 (turve:puu). 

Alun perin näytteenotto oli tarkoitus tehdä polttoainesuhteella 25:75 (turve:puu), mutta 

pienemmän siilon syöttöjärjestelmä vikaantuessa turvetta jouduttiin ottamaan myös isom-

paan siiloon ja näytteenoton aikana polttoainesuhteeksi arvioitiin 40:60 (turve:puu).  Näyt-

teenotto oli tarkoitus suorittaa aluksi keräämällä näytteitä useampana päivänä, mutta syöt-

töjärjestelmän vikaantumisen vuoksi arvioitiin, että polttoainesuhde piti parhaiten paik-

kaansa näytteenottopäivänä. Arvio tehtiin polttoainekuormien ja jatkuvatoimisten päästö-

mittausten perusteella. Kuvissa 18 ja 19 on esitetty lentotuhka-, pohjatuhka- (karkeampi 

jae, 1 kontti) ja pohjatuhkanäytteet (hienompi jae, 2 kontti). 

 

 
Kuva 18 ja 19. Tuhkanäytteitä (LT, PT1 ja PT2) 40:60 (turve:puu) näytteenotosta. 
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Kolmannella näytteenottokerralla analysoitiin voimakattilalta polttoainesuhteet 25:75 ja 

0:100 (turve:puu). Polttoainesuhdetta 25:75 (turve:puu) käytetään myös Mustikkaan mitoi-

tus polttoainesuhteena, joten analyysitulokset kuvastavat polttoaineen laadun ja polttoai-

nesuhteen puolesta Mustikkamaan tilannetta. Polttoainesuhteella 25:75 (turve:puu) selvitet-

tiin myös tuhkan laatua prosessin eri vaiheissa (liite 2). Tuhkanäytteet otettiin lentotuh-

kasiilon ja pohjatuhkakontin lisäksi palamisilman esilämmittimiltä ja sähkösuodattimen eri 

kentiltä.  Näytteenotossa sovellettiin standardia SFS-EN 932-1 näytteenotto hihnan tai kou-

run poistopäästä ottamalla näytteet sähkösuodattimen ja esilämmittimien näytteenottoluu-

kuista.  

 

Massamäärällisesti sähkösuodattimen 1 kentältä erottuu eniten tuhkaa, joiden partikkeliko-

ko on suurempi kuin seuraavilla kentillä. Toisella ja kolmannella kentällä erottuvan lento-

tuhkan partikkeli koko ja määrä pienenee. Raskasmetallit sitoutuvat puolestaan partikkeli-

kooltaan pieniin hiukkasiin. Sähkösuodattimen kolmas kenttä ei ollut näytteenoton aikana 

käytössä, joten kolmannen kentän tuhkaa ei voitu analysoida. Kuvissa 20 ja 21 on esitetty 

näytteenottopaikat palamisilman esilämmittimeltä ja sähkösuodattimen 2-kentältä. Näyt-

teenoton aikana havaittiin, että toiseen palamisilman esilämmittimeen kerääntyi vain pieni 

määrä tuhkaa ja toinen palamisilman esilämmittimistä vaikutti olevan tukossa. 

 

            
Kuvat 20 ja 21. Palamisilman esilämmitin ja voimakattilan (2NP) sähkösuodatin. 
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Neljännet näytteet otettiin voimakattilalta polttoainesuhteella 0:100 (turve:puu). Näytteet 

otettiin lentotuhkasiilosta ja pohjatuhkakontista. Voimakattilan 2-4 näytteenottokerroilla 

40:60, 25:75 ja 0:100 (turve:puu) sähkösuodattimen 3-kenttä ei ollut toiminnassa, millä on 

vaikutusta tuhkien laatuun. Sähkösuodattimen erotustehokkuutta parannettiin säätämällä 3-

kentän vasaroita ja 2-kentän suodatintehoa, minkä avulla hiukkaspäästöt saatiin laskemaan. 

Jatkuvatoimisten päästömittausten perusteella hiukkaspitoisuus oli huhtikuun näytteenoton 

aikana selvästi vuosikeskiarvoa korkeampi, mutta toukokuussa hiukkaspitoisuuksissa ei 

ollut havaittavissa merkittävää vaikutusta.  

 

Viidennellä näytteenottokerralla analysoitiin kuumavesikattilan tuhkat polttoainesuhteella 

100:0 (turve:puu). Näytteet otettiin sekä pohjatuhkakontista että lentotuhkasiilosta. tuhka-

näytteet on esitetty kuvissa 22 ja 23.  

 

  
Kuva 22 ja 23. Vesikattilan (1NP) lentotuhka ja pohjatuhkanäyte. 

 

5.2 Näytteenottotulokset 

  

Tuhkista analysoitiin kaikilla näytteenottokerroilla raskasmetallipitoisuudet, liukoisuudet, 

alkuainepitoisuudet, PAH- ja PCB-yhdisteet. Lisäksi joillakin näytteenottokerroilla analy-

soitiin myös happamuus (pH), kosteus, sähkönjohtokyky, rakeisuus ja irtotiheys. Ensim-

mäisellä näytteenottokerralla tuhkista analysoitiin myös pääkomponentit, joiden perusteella 

alkuaineiden pitoisuudet muutettiin oksideiksi. Tuhkien ravinnepitoisuudet ilmoitetaan 

yleensä muualla Euroopassa, Suomesta poiketen, oksideina. Tuhka-analyysit on esitetty 

koottuna liitteessä 4. 
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Kolmannella näytteenotto kerralla polttoainesuhteella 25:75 (turve:puu) selvitettiin lento-

tuhkan ominaisuuksia ja erityisesti raskasmetallipitoisuuksia myös sähkösuodattimen eri 

kentillä. Tuhka-analyysien perusteella havaittiin, että tuhkien pitoisuudet olivat oletetusti 

pienimmät palamisilman esilämmittimillä ja korkeimmat sähkösuodattimen 2-kentällä. 

Pitoisuuksista sekä raskasmetallit että ravinteet käyttäytyivät pääosin samalla tavalla, mikä 

onkin syytä huomioida, jos tuhkia käsitellään jollain tavalla. Verrattaessa sähkösuodatti-

men 1- ja 2-kenttien arvoja, ravinteiden (neutraloiva kyky, kalsium, fosfori, kalium) määrät 

olivat 26–35 prosenttia pienemmät 1-kentällä. Molempien kenttien lentotuhkat olisivat 

kuitenkin soveltuneet ravinteiden puolesta metsälannoitteeksi. Raskasmetallipitoisuudet 

olivat 30–60 prosenttia pienemmät 1-kentällä. Polyaromaattisten hiilivetyjen (PAH) pitoi-

suus oli puolestaan 1-kentällä selvästi suurempi kuin 2-kentällä. Raskasmetallien liukoi-

suudet olivat antimonia ja bariumia lukuun ottamatta 15–70 prosenttia pienemmät 1-

kentällä. Antimonin liukoisuus oli 1-kentällä 30 prosenttia suurempi ja bariumin 60 pro-

senttia suurempi kuin 2-kentällä. (liite 4.)  

 

Suksiaavan läjitysalueella ei päästy tutkimussuunnitelmasta poiketen kairaamaan alueen 

länsipäätä, minkä vuoksi läjitysalueella tehtiin lisäksi Innov-X-mittaukset. Mittauksilla 

pyrittiin osoittamaan, että tuhkien laadussa ei ole merkittävästi vaihtelua eri pisteissä ja 

syvyyksissä ja että koko läjitysalueen tuhkia voitaisiin hyödyntää näiden analyysien perus-

teella, mikäli pitoisuudet alittaisivat vaaditut raja-arvot. Mittausten perusteella tuhka oli 

samankaltaista eri puolilla läjitysaluetta. Tuhkissa havaittiin lähinnä nikkeliä ja kobolttia, 

jolle mittaus ei ole kovin tarkka. Analyysitulosten perusteella katsottiin, että tulokset ovat 

riittäviä kuvaamaan koko läjitysalueen tuhkia ja niitä voidaan hyödyntää maarakentamises-

sa päällystettynä. (Mustonen & Leppänen 2011, 3) 

 

6 POLTTOAINESUHTEEN VAIKUTUS HYÖTYKÄYTTÖKOH-

TEEN VALINTAAN 

 

6.1 Maarakennushyötykäyttö 

 

Maarakentamisessa polttoainesuhteella ei ollut selvää vaikutusta hyödyntämiseen. Molem-

pien kattiloiden lentotuhkat ja Suksiaavan läjitetyt tuhkat soveltuivat maarakennushyöty-
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käyttöön päällystettynä ja pohjatuhkat peitettynä. Tuhka-analyysien perusteella yhdenkään 

näytteen tulokset eivät ylittäneen MARA-asetuksen mukaisia raja-arvoja raskasmetallipi-

toisuuksissa (liite 4). Liukoisuuksista raja-arvot on annettu erikseen päällystetylle ja peite-

tylle rakenteelle. Peitetylle rakenteelle on annettu tiukemmat raja-arvot kuin päällystetylle 

rakenteelle (taulukko 20). Alla on esitetty analyysien perusteella maarakennushyötykäytön 

kannalta oleelliset raskasmetallien liukoisuudet. Muut liukoisuudet jäivät kaikkien tuhka-

jakeiden osalta alle peitetyn rakenteen raja-arvon. 

 

Liukoisuuksien osalta Suosiolan kattiloiden kaikki pohjatuhkanäytteet alittivat MARA-

asetuksen mukaiset peitetyn rakenteen raja-arvot lukuun ottamatta yhtä kuumavesikattilan 

pohjatuhkanäytettä 100:0 (turve:puu) ajolla. Kyseinen näyte ylitti 0,5 mg/kg kromin liukoi-

suuden raja-arvon (3 mg/kg) päällystetylle rakenteelle. Analysoidun arvon 3,5 mg/kgCr 

mittausepävarmuus on 15 prosenttia, jolloin raja-arvo jää mittausepävarmuuden sisään. 

Kyseisellä näytteenottokerralla pohjatuhkaa ei kerinnyt kertyä tällä polttoainesuhteella 

kovin paljon, joten luotettavampana tuloksena voidaan pitää 75:25 (turve:puu) ajolla tehty-

jä analyysejä, joissa kromin liukoisuus oli alle 0,15 mg/kg eli se alitti myös peitetylle ra-

kenteelle annetun raja-arvon. Kuumavesikattilan (1NP) lentotuhkien kromin liukoisuudet 

alittivat peitetyn rakenteen raja-arvon. Voimakattilan (2NP) lentotuhkien kromin liukoi-

suudet puolestaan ylittivät kaikilla polttoainesuhteilla peitetyn rakenteen raja-arvon jääden 

kuitenkin alle päällystetyn rakenteen raja-arvoa. (kuva 24.) 

 

 

Kuva 24. Kromin liukoisuus (L/S 10). 
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Liukoisen bariumin osalta ainoastaan kuumavesikattilan (1NP) lentotuhkan pitoisuudet 

ylittivät peitetylle rakenteelle annetun raja-arvon (20 mg/kg). Liukoisuus jäi kuitenkin 

molemmilla polttoainesuhteilla alle päällystetyn rakenteen raja-arvon (60 mg/kg). Ero 

kuumavesikattilan (1NP) ja voimakattilan (2NP) lentotuhkien liukoisuuksissa bariumin 

osalta on merkittävä. (kuva 25.) 

 

 
Kuva 25. Bariumin liukoisuus (L/S 10). 

 

Kuumavesikattilan (1NP) ja voimakattilan (2NP) lentotuhkien liukoisuudet molybdeenin 

osalta ylittivät peitetyn rakenteen raja-arvon (0,5 mg/kg) kaikilla polttoainesuhteilla. 

Liukoisuudet alittivat kuitenkin selvästi päällystetyn rakenteen raja-arvon (6 mg/kg). 

Suksiaavalle läjitetyt tuhkat jäivät juuri alle peitetyn rakenteen raja-arvon. (kuva 26.) 
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Kuva 26. Molybdeenin liukoisuus (L/S 10). 

 

Kuumavesikattilan (1NP) lentotuhka turveajolla ja voimakattilan (2NP) lentotuhka muilla 

paitsi 75:25 (turve:puu) ajolla ylitti peitetyn rakenteen raja-arvon (0,1 mg/kg). Kaikki 

tuhkat alittivat kuitenkin selvästi päällystetyn rakenteen raja-arvon (0,5 mg/kg) seleenille. 

(kuva 27.) 

 

 

Kuva 27. Seleenin liukoisuus (L/S 10). 
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Liukoisen sulfaatin raja-arvo (10 000 mg/kg) päällystetylle rakenteelle ylittyi ainoastaan 

voimakattilan (2NP) lentotuhkan (12 000 mg/kg) osalta 60:40 (turve:puu) ajolla. Muilla 

polttoainesuhteilla raja-arvo alittui selvästi. Liukoisuustestin mittausepävarmuus oli 15 

prosenttia. MARA-asetuksen mukaan laadunvalvonnan tuloksissa voidaan hyväksyä 

enintään 30 prosentin ylitys, jos viimeisten kahden vuoden aikana tehtyjen analyysien 

keskiarvo ei ylitä raja-arvoa. Voimakattilan (2NP) lentotuhka-analyysien sulfaatin 

liukoisuuden keskiarvo oli 5792,5 mg/kg, joka alittaa selvästi raja-arvon. (kuva 28.) 

 

 

Kuva 28. Sulfaatin liukoisuus (L/S 10). 

 

Kaikki tuhkat alittivat kloridin liukoisuuden raja-arvon päällystetylle rakenteelle. Pohja-

tuhkat alittivat myös peitetyn rakenteen raja-arvon. Suosiolan voimakattilan (2NP) lento-

tuhkat ja kuumavesikattilan (1NP) lentotuhka 100 prosentin turveajolla ylitti kloridin peite-

tyn rakenteen raja-arvon. (kuva 29.) 
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Kuva 29. Kloridin liukoisuus (L/S 10). 

 

Kuumavesikattilan lentotuhkista turveajolla (100:0) raskasmetallien liukoisuuksista selväs-

ti korkeammat arvot olivat liuenneella orgaanisella hiilellä (DOC), seleenillä, sulfaatilla ja 

kloridilla. Puolestaan 75:25 ajolla bariumin liukoisuus oli korkeampi kuin pelkällä tur-

veajolla. Voimakattilan lentotuhkista polttoainesuhteella näytti olevan vaikutusta liuennei-

den aineiden kokonaismäärään (TDS), liuenneen orgaanisen hiilen (DOC) ja molybdeenin 

määriin. Muihin liukoisuuksiin polttoainesuhteella ei ollut selkeää vaikutusta. Liuenneiden 

aineiden kokonaismäärän osalta korkein liukoisuus oli polttoainesuhteelle 60:40 (tur-

ve:puu), jolloin myös sähkösuodattimen erotustehokkuus oli 3-kentän häiriön vuoksi vä-

häisin. (liite 4.) 

 

Kuumavesikattilan pohjatuhkissa turveajolla (100:0) oli liuenneen orgaanisen hiilen 

(DOC), bariumin, kromin ja sulfaatin osalta korkeammat liukoisuudet kuin turve: puu ajol-

la (75:25). Voimakattilan pohjatuhkissa turpeen korkeampi osuus vaikutti liuenneeseen 

orgaaniseen hiileen (DOC) ja kloridiin nostavasti ja puupolttoaineet puolestaan bariumiin, 

vanadiiniin ja liuenneiden aineiden kokonaismäärään (TDS). Polttoainesuhteella 75:25 

(turve:puu) oli kuitenkin osittain poikkeavia tuloksia muihin analyyseihin nähden. (liite 4.) 

 

Tuhka-analyysien yhteydessä tuhkista selvitettiin myös teknisiä ominaisuuksia, jotka on 

esitetty taulukossa 28. Koska tuhkat soveltuvat analyysien perusteella maarakennushyöty-
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käyttöön, hyödynnettiin tuhkia vuoden 2011 aikana Suosiolan varastokentän pohjaraken-

teissa ja lisäksi hyötykäyttöä suunnitellaan myös Mustikkamaan voimalaitoksen tontin 

pohjarakenteissa ilmoitusmenettelyllä. Mustikkamaan hyötykäyttöä varten tehtiin erillinen 

suunitelma: Lentotuhkan käyttö maarakenteissa Mustikkamaan voimalaitosalueella, geo-

suunnitelma WSP:n toimesta. 

 

Taulukko 28. Suosiolan voimakattilan tuhkien tekniset ominaisuudet. (Holappa 2011, 4) 

Ominaisuus 
Suosiola 

Pohjatuhka Lentotuhka 

Käyttökohde suodatinkerros, penger, täyttö suodatinkerros, penger, täyttö 

Rakeisuus 
siHk/siHkMr, hienoainespitoisuus 
30-40 %, sorapitoisuus 2-16 % 

hkSi, hienoainespitoisuus 50-60 
%, sorapitoisuus <1 % 

Routivuus 
rakeisuuden ja kapillaarisuuden 
perusteella routiva ²  

rakeisuuden ja kapillaarisuuden 
perusteella routiva ²  

Optimivesipitoisuus 
ei määritelty, kirjallisuuden perus-
teella 12-25 % 

ei määritelty, kirjallisuuden 
perusteella  15-50 % 

Maksimikuivatila-
vuuspaino 

ei määritelty, kirjallisuuden perus-
teella 15–18 kN/m³ 

ei määritelty, kirjallisuuden 
perusteella 10–15 kN/m³ 

Kuivatilavuuspaino 16,3 kN/m³ (yksi näyte) 7,1 kN/m³ (yksi näyte) 

E-moduuli 
ei määritelty, kirjallisuuden perus-
teella >50 MN/m², rakeisuuden 
perusteella 20 MN/m² 

ei määritelty, kirjallisuuden 
perusteella 50 MN/m², rakeisuu-
den perusteella 20 MN/m² 

Vedenläpäisevyys 
rakeisuuden perusteella 10¯⁵ - 
10¯ 7 m/s 

rakeisuuden perusteella 10¯⁶ - 
10¯ 7 m/s 

Lämmönjohtavuus 
ei määritelty, kirjallisuuden perus-
teella sulana n. 0,5 W/mK, jääty-
neenä n. 1 W/mK 

ei määritelty, kirjallisuuden 
perustella sulana n. 0,5 W/mK, 
jäätyneenä n. 0,8-1 W/mK 

Kapillaarisuus 0,8-1,1 m 1-1,5 m  

 

6.2 Lannoitehyötykäyttö 

 

Polttoainesuhteella ei havaittu olevan ravinteiden osalta selkeää korrelaatiota kummassa-

kaan kattilassa. Raskasmetallipitoisuuksissa puolestaan havaittiin tiettyjen pitoisuuksien 

osalta polttoainesuhteen vaikutus. Osittain tulokset poikkesivat kattilakohtaisesti. Alla on 

esitetty analyysien perusteella lannoitehyötykäytön kannalta merkittävimmät pitoisuudet 

kattiloittain ja eri polttoainesuhteilla (kuvat 30–34). Muut pitoisuudet jäivät kaikkien tuh-

kajakeiden osalta alle raja-arvojen. Lannoitehyötykäyttöön liittyvät analyysitulokset löyty-

vät koottuna liitteestä 4. 
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Metsässä käytettävällä tuhkalannoitteella kalsiuminpitoisuus tulee olla vähintään 6 prosent-

tia. Vaatimus täyttyy molempien kattiloiden lentotuhkilla sekä Suksiaavalle läjitetyillä tuh-

killa. Pohjatuhkat jäävät kuitenkin selvästi alle vähimmäismäärän. (kuva 30.) 

 

 

Kuva 30. Kalsiumpitoisuus. 

 

Metsätaloudessa käytettävien tuhkalannoiteiden fosfori ja kalium pitoisuus tulee olla 

yhteensä vähintään 2 prosenttia. Kuvasta 31 nähdään, että kuumavesikattilan (1NP) lento- 

ja pohjatuhkat täyttävät vähimmäispitoisuuden polttoainesuhteesta riippumatta. 

Voimakattilan (2NP) lentotuhkat sekä pohjatuhka polttoainesuhteella 75:25 (turve:puu) 

täyttää myös fosforin ja kaliumin vähimmäispitoisuuden. Suksiaavan läjitetyt tuhkat jäävät 

hieman alle vaaditun 2 prosentin. (kuva 31.) 
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Kuva 31. Fosfori- ja kaliumpitoisuus. 

 

Muualla kuin metsätaloudessa käytettävien tuhkien neutraloiva kyky (% Ca) tulee olla 

vähintään 10 %. Molempien kattiloiden lentotuhkat sekä Suksiaavalle läjitetyt tuhkat 

ylittävät vähimmäispitoisuuden. Pohjatuhkat eivät täyttäneet vähimmäismääriä. (kuva 32.) 

 

 
Kuva 32. Neutraloiva kyky. 
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Ravinteiden osalta korkeimmat kalsiumpitoisuudet ja kokonaisneutraloiva kyky löytyivät 

kuumavesikattilan (1NP) lentotuhkasta turpeen osuuden ollessa 75 prosenttia. Turpeen 

osuuden ollessa 100 prosenttia kuumavesikattilan (1NP) lentotuhkan fosfori- ja kaliumpi-

toisuudet olivat kuitenkin korkeammat kuin 75 prosentin turveajolla. Voimakattilalla 

(2NP) korkein kalsiumpitoisuus oli lentotuhkassa polttoainesuhteella 75:25 (turve:puu). 

Korkein kokonaisneutraloivakyky oli lentotuhkassa turpeen osuuden ollessa 25 prosenttia 

ja puun 75 prosenttia. Fosforin ja kaliumin osalta korkeimmat pitoisuudet olivat lentotuh-

kassa 75 prosentin turveajolla. Klooripitoisuudet eivät ylittyneet yhdessäkään näytteessä.  

 

Voimakattilalla (2NP) polttoainesuhteella 25:75 (turve:puu) tehdyissä koeajoissa havaittiin 

myös, että ravinnepitoisuudet olivat kalsiumin, fosforin, kaliumin ja neutralointikyvyn 

osalta korkeimmat sähkösuodattimen 2-kentällä. Kirjallisuuden mukaan pienhiukkaset si-

sältävät vähän alkuaineita, kuten kalsiumia (Huotari et al 1995, 305–306), mikä poikkesi 

analyysituloksista kalsiumin osalta. Sähkösuodatin ja sen säädöt vaikuttavat tuhkien laa-

tuun. Polttoainesuhteen muutoksilla ei havaittu selkeää korrelaatiota ravinteiden määriin, 

mikä voi johtua osittain myös polttoaineen laadun vaihtelusta, polttoainesuhteen virheestä 

ja voimakattilalla (2NP) sähkösuodattimen häiriöstä.  

 

Tuhka-analyysien perusteella Suosiolan kuumavesikattilan (1NP) ja voimakattilan (2NP) 

lentotuhkat soveltuivat metsätaloudessa käytettäväksi lannoitteeksi sekä ravinteiden että 

raskasmetallipitoisuuksiensa puolesta kaikilla polttoainesuhteilla. Ravinteiden puolesta 

tuhkat olisivat soveltuneet myös muuhun lannoitekäyttöön tai lannoitteiden raaka-aineeksi. 

Molempien kattiloiden pohjatuhkat täyttivät lannoitehyötykäytön vaatimukset vain poltto-

ainesuhteella 75:25 (turve:puu) tehdyissä koeajoissa fosforin ja kaliumin osalta eli pohja-

tuhkat eivät sovellu sellaisenaan lannoitehyötykäyttöön. 

 

Lannoitehyötykäytön kannalta kriittisimmät raskasmetallipitoisuudet olivat analyysien 

perusteella arseeni ja kadmium. Kuumavesikattilan (1NP) lentotuhkat ylittivät muualla 

kuin metsätaloudessa käytettävän tuhkan arseenipitoisuuden (25 mg/kg) molemmissa koe-

ajoissa (75:25 ja 100:0). Lentotuhkat alittivat kuitenkin metsätaloudessa käytetyn tuhkan 

arseenipitoisuuden raja-arvon (40 mg/kg). Voimakattilalla (2NP) lentotuhka ylitti muualla 

kuin metsätaloudessa käytettävän tuhkan raja-arvon (25 mg/kg) vain polttoainesuhteella 

75:25 (turve:puu). Ero muilla polttoainesuhteilla tehtyihin koeajoihin on merkittävä. Muil-
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la polttoainesuhteilla voimakattilan lentotuhkien arseenipitoisuus alitti myös muualla kuin 

metsätaloudessa käytettävän tuhkan arseenipitoisuuden. Suksiaavalle läjitetyt tuhkat ylitti-

vät lievästi muualla kuin metsätaloudessa käytettävän tuhkan arseenipitoisuuden. (kuva 

33.) 

 

 

Kuva 33. Arseenipitoisuus. 

 

Metsätaloudessa käytettävän lannoitteen kadmiumin raja-arvo (25 mg/kg) ei ylittynyt 

kummankaan kattilan lento- eikä pohjatuhkissa eikä Suksiaavan läjitetyissä tuhkissa mil-

lään polttoainesuhteella. Muussa kuin metsätaloudessa käytettävän tuhkalannoitteen raja-

arvo (1,5 mg/kg) ylittyi molempien kattiloiden lentotuhkissa kaikilla polttoainesuhteilla. 

Kadmiumille on annettu erikseen raja-arvo (2,5 mg/kg) maa- ja puutarhataloudessa, viher-

rakentamisessa ja maisemoinnissa käytettäville tuhkalannoitteille tai niiden raaka-aineena 

käytettävälle tuhkalle. Voimakattilan (2NP) lentotuhkat ja Suksiaavan läjitetyt tuhkat alit-

tivat tämän raja-arvon polttoainesuhteilla 75:25 ja 60:40 (turve:puu). (kuva 34.) 
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Kuva 34. Kadmium. 

 

Polttoainesuhteella näytti analyysien perusteella olevan jonkin verran vaikutusta raskasme-

tallipitoisuuksiin. Kuumavesikattilalla (1NP) tehtyjen turveajojen (100:0) analyysituloksis-

sa arseenipitoisuus oli 75:25 (turve:puu) ajoa pienempi, mutta voimakattilan analyysitulok-

sissa puupolttoaineiden osuuden kasvattaminen näytti vähentävän jonkin verran arseenipi-

toisuutta. Puupolttoaineen lisääminen puolestaan näytti vaikuttavan kadmiumpitoisuuksien 

kasvuun voimakattilalla (2NP). Kuumavesikattilalla (1NP) kadmiumpitoisuus oli tur-

veajossa korkeampi. Kuumavesikattilan (1NP) raskasmetallipitoisuudet olivat pääasiassa 

korkeammat kuin voimakattilalla (2NP) lukuun ottamatta kadmium- ja sinkkipitoisuuksia. 

Voimakattilalla (2NP) korkeimmat raskasmetallipitoisuudet löytyivät yleensä turveajon 

ollessa 75 prosenttia. Puun osuuden kasvattaminen näytti vaikuttavan kadmiumin, eloho-

pean, lyijyn, vanadiinin ja sinkin pitoisuuksiin nostamalla niitä. 

 

Voimakattilan (2NP) 25:75 (turve:puu) ajolla tehdyissä analyyseissä havaittiin, että säh-

kösuodattimen toisessa kentässä kaikki raskasmetallipitoisuudet olivat huomattavasti kor-

keammat kuin palamisilman esilämmittimillä ja ensimmäisellä kentällä. Kirjallisuuden 

mukaan pienhiukkaset sisältävät tyypillisesti arseenia ja kadmiumia (Huotari et al 1995, 

305–306), mikä tuki analyysituloksia. Raskasmetallipitoisuuksista ongelmallisimpia olivat 

arseeni ja kadmium, joiden pitoisuuksiin voidaan vaikuttaa muun muassa fraktioinnilla 

(Soininen et al 2010). 
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Molempien kattiloiden pohjatuhkat alittivat selkeästi kaikki lannoitehyötykäyttöä rajoitta-

vat raskasmetallipitoisuudet. Ravinteiden vähimmäispitoisuudet eivät kuitenkaan täytty-

neet. Pohjatuhkia voitaisiin käyttää mahdollisesti lannoitevalmisteiden raaka-aineena, mi-

käli ravinnepitoisuutta saataisiin nostettua jollain muulla raaka-aineella. Kuumavesikattilan 

(1NP) pohjatuhkista korkeammat raskasmetallipitoisuudet löytyivät kromia lukuun otta-

matta turpeen osuuden ollessa 75 prosenttia. Voimakattilalla (2NP) turpeen osuuden olles-

sa suurempi bariumin, kromin ja kuparin pitoisuudet olivat korkeampia. Kadmiumiin, elo-

hopeaan, lyijyyn ja molybdeeniin polttoainesuhteen muutoksilla ei näyttänyt olevan vaiku-

tusta pohjatuhkissa, joten voidaan olettaa, että kyseiset raskasmetallit ovat peräisin pääasi-

assa petihiekasta.  

 

Rovaniemen Energia käynnisti kesällä 2011 yhdessä Napapiirin Residuumin (jätehuollosta 

vastaava yritys) ja Napapiirin Veden (vesihuoltolaitos) Renewa-selvityksen (Research of 

energy efficiency waste recovery = selvitys energiapitoisen jätteen hyödyntämisestä), jon-

ka tavoitteena oli jätteiden energiahyötykäytön selvittämisen lisäksi selvittää toiminta-

alueella syntyvien tuhkien, lietteen ja biojätteen sekoittaminen ja hyödyntäminen lannoit-

teena tai muissa mahdollisissa hyötykäyttökohteissa. Selvityksen teko jatkuu mädätyslaitos 

selvityksellä. Pohjatuhkat soveltuisivat laitoksella syntyvän mädätysjäännöksen sekaan, 

jolloin syntyvää lannoitetta voitaisiin käyttää esimerkiksi maanparannusaineena. 

 

Suksiaavan läjitysalueen tuhkat soveltuivat raskasmetallien puolesta metsätalouslannoit-

teeksi ja arseenipitoisuutta lukuun ottamatta myös muuhun lannoitehyötykäyttöön. Ar-

seenipitoisuus 26 mg/kg on hyvin lähellä lannoitevalmisteiden raja-arvoa (25 mg/kg) muil-

le kuin metsätaloudessa käytettävälle tuhkalle. Ravinteiden osalta läjitysalueen tuhkien 

kalsiumpitoisuus ylittää muille lannoitteille asetetun raja-arvon, mutta fosfori- ja kaliumpi-

toisuus (1,91 %) jäävät hieman alle vaaditusta (2 %). Tulosten perusteella Suksiaavan tuh-

kia voitaisiin käyttää ainakin metsätalouslannoitteena, mikäli katsotaan että läjitetyn kivi-

hiilituhkan osuus on alle 3 prosenttiyksikköä. 

 

7 TUHKAN HYÖTYKÄYTÖN KUSTANNUSANALYYSI 

 

Pohjois-Suomen alueella ei ole tällä hetkellä yhtään tuhkien rakeistuslaitosta. Lähin on 

valmistunut Ouluun, Haukiputaalle, keväällä 2012. Laitoksella ei käsitellä ainakaan tällä 
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hetkellä ulkopuolisia tuhkia. Rakeistetulle tuhkalle on lannoitteena kysyntää myös pohjoi-

sessa, mutta pitkät kuljetusetäisyydet vaikuttavat oleellisesti tuhkalannoituksen kannatta-

vuuteen. Rovaniemen Energian laitoksilla syntyy vuosittain lentotuhkaa noin 10 000-

15 000 tonnia, jotka analyysien perusteella soveltuvat lannoitehyötykäyttöön kaikilla puun 

ja turpeen polttoainesuhteilla. Pohjois-Suomessa on myös muita puuta ja turvetta käyttäviä 

laitoksia, joiden tuhkat voisivat soveltua rakeistukseen. Rovaniemi sijaitsee keskellä Lap-

pia, joten sijaintinsa puolesta Rovaniemi olisi hyvä sijoituspaikka rakeistuslaitokselle.  

 

Rakeistuksella voidaan parantaa tuhkien lannoiteominaisuuksia ja levitettävyyttä. Rova-

niemen Energian vuosittaiset tuhkamäärät voivat vaihdella nykyisillä laitoksilla riippuen 

käytetyistä polttoaineista ja Mustikkamaan voimalaitoshankkeen myötä tuhkamäärät voivat 

kasvaa merkittävästi, mikäli hanke toteutuisi. Rakeistuslaitoksen mitoituksessa onkin hyvä 

huomioida vaihtelevat tuhkamäärät. Rovaniemen Energia halusi selvittää rakeistuslaitok-

seen vaikuttavat kustannustekijät. Kustannusanalyysissä on tarkasteltu kolmea eri tuhkien 

käsittelymäärää 10 000, 25 000 ja 50 000 tonnia vuodessa. Lisäksi tuhkista on selvitetty 

valmistuksen omakustannushinta ja vastaanottohinta ulkopuolisille tuhkille. Rakeistetun 

tuhkan lannoitehyötykäytön kustannuksia verrataan korvaavan lannoitteen hintaan ja levi-

tysmääriin. 

 

Tärkeimmät rakeistuslaitoksen tuotantokapasiteettiin vaikuttavat tekijät ovat lautasen hal-

kaisija ja sekoittimen koko. Investointikustannuksiin lautasen ja sekoittimen koolla ei kui-

tenkaan ole merkittävää vaikutusta, joten kustannusanalyysi on tehty laitokselle, jolla pys-

tytään käsittelemään noin 50 000 tonnia tuhkaa vuodessa. 

 

7.1 Tuhkien hyödyntämisen nykytila 

 

Rovaniemen Energialla on oma tuhkien läjitysalue, joka on rekisteröity verovelvolliseksi 

kaatopaikaksi vuodesta 2011 lähtien. Tuhkat on läjitetty pääasiassa omalle läjitysalueelle. 

Vuosien 2008 ja 2009 aikana tuhkia hyödynnettiin yhdyskuntajätteen kaatopaikan sulke-

misessa. Tuhkien ja yksityisten kaatopaikkojen siirryttyä jäteverolain piiriin vuonna 2011 

Suosiolan voimalaitoksella syntyviä tuhkia on hyödynnetty maarakennuskohteissa. Läji-

tysalueelle tuhkia vietiin vuoden 2011 tammi-maaliskuun aikana noin 2 500 tonnia Suo-

siolan tuhkaa. Muuten Suosiolan tuhkat on hyödynnetty. Pienempien kiinteän polttoaineen 
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lämpökeskusten, Nivavaaran ja Muurolan, tuhkat viedään Suksiaavalle, mutta myös niiden 

hyötykäyttökelpoisuus selvitetään. 

 

Mikäli tuhkia ei hyödynnetä maarakentamisessa, ne läjitetään tuhkien läjitysalueelle. Läji-

tyksestä aiheutuvat kustannukset muodostuvat jäteverosta, kaatopaikka- ja läjityskustan-

nuksista. Kaatopaikka- ja läjityskustannukset muodostuvat rakentamis-, tarkkailu- ja kulje-

tus- ja tuhkien tasauskustannuksista. Kaatopaikka on yrityksen oma olemassa oleva Suksi-

aavan tuhkien läjitysalue, joten ainoastaan uuden läjitysalueen rakentaminen tulevaisuu-

dessa aiheuttaisi rakentamiskustannuksia ja tarkkailuvelvoitteet ovat olemassa jo läjitetty-

jen tuhkien osalta. Läjitetyistä tuhkista tulee ottaa huomioon se, että myös niiden hyöty-

käyttökelpoisuus on selvitetty ja kyseisiä tuhkia voidaan hyödyntää maarakentamisessa eli 

todennäköisesti uutta läjitysaluetta ei tarvitse rakentaa. Kustannustarkasteluun on huomioi-

tu läjityskustannuksista kuljetus- ja tuhkien tasauskustannukset eli vuoteen 2013 saakka 

kustannukset ovat 46,3 €/t ja vuoden 2013 jälkeen 56,3 €/t. Kunnallisella kaatopaikalla ei 

ole tällä hetkellä mahdollisuutta vastaanottaa tuhkia, joten niiden läjittämisalueena on tar-

kasteltu vain omaa läjitysaluetta. Mikäli tuhkia toimitettaisiin kunnalliselle kaatopaikalle, 

tulisi tuhkille järjestää erikseen oma alue. (Portti, sähköpostiviesti 12.4.2012.) 

 

Suosiolan voimalaitoksella muodostuvan lentotuhkan osuus on noin 95 prosenttia ja pohja-

tuhkan 5 prosenttia. Lentotuhka kuljetetaan tällä hetkellä joko kostutettuna avokontilla (22 

m3) tai kuivana umpikontilla (25 m3). Pohjatuhka kuljetetaan omalla kontilla, jotka ovat 

tilavuudeltaan 7 m3 ja 13 m3. (taulukko 24.) Kuljetuskustannusten vuoksi tuhka tulisi kul-

jettaa kuivana, ellei hyötykäyttökohde vaadi tiettyä kosteuspitoisuutta. Mikäli tuhkia ei 

hyödynnetä, jäteveroa maksetaan myös kostutusveden osuudesta. Jos tuhkat välivarastoi-

daan ennen hyötykäyttöä, tulisi välivarastoitujen tuhkien olla kostuttamattomia. Kostutuk-

sella on vaikutusta lentotuhkien lujuusominaisuuksiin ja rakeistuvuuteen, mutta toisaalta 

kostuttamaton lentotuhka pölyää.  

 

Kostutusveden hinta on noin 1,3 €/m3 (alv 0 %) eli kostutusveden osuuden ollessa 20 pro-

senttia, kustannuksia tuhkatonnia kohden tulee 0,26 €/t (Luusua, sähköpostiviesti 

26.1.2011). Kostutusvesi on vesijohtoverkostovettä ja sen tiheydeksi on oletettu 1 t/m3. 

Lisäksi kuljetuskustannuksia tuhkan kostutuksesta aiheutuu 0,16 €/t, jos kuljetuskustan-

nuksiksi on oletettu 2,5 €/km. Tällöin kostutusveden kustannuksiksi tulee yhteensä 0,42 
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€/t. Mikäli tuhkat läjitetään kaatopaikalle ja tuhkista maksetaan jätevero, kostutusveden 

kustannus tuhkatonnia kohden on 8 €/t. Avokontilla kuljetettavien lentotuhkien tonnimää-

räksi kostutusveden kanssa saadaan 15,3 t. Jatkossa laskennassa käytetään kostuttamatto-

man tuhkan mukaista määrää 13,6 t. Tuhkien tiheydet on analysoitu 19.4.2010 otetuista 

näytteistä. Taulukossa 29 on esitetty tuhkalajeittain kuljetettavat tonnimäärät. 

 

Taulukko 29. Tuhkamäärät. 

Tuhkalaji 
 

 irtotiheys tuhkakontti ja tilavuus tuhkamäärät 

 Mg/m³ t/m³ m3 t 

lentotuhka 
1NP 

0,619 0,619 
avokontti 25 15,5 

2NP umpikontti 22 13,6/15,3 

pohjatuhka 
1NP 

1,45-1,53 1,45-1,53 
tuhkakontti 7 10,4 

2NP tuhkakontti 13 19,4 

 

Lentotuhkien osuus syntyvistä tuhkista on noin 95 % ja pohjatuhkien 5 %. Oletetaan, että 

kuumavesikattilan (1NP) osuudeksi lento- ja pohjatuhkista 30 % ja voimakattilan (2NP) 70 

%. Jos huomioidaan tuhkaosuudet, niin keskimääräiseksi kuljetettavaksi määräksi saadaan 

yhtälöllä: 
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 mka= tuhkien keskimääräinen kuljetettava massa, t 

 mLT1= kuumavesikattilan lentotuhkien massa, t 

 mLT2= voimakattilan lentotuhkien massa, t 

 mPT1= kuumavesikattilan pohjatuhkien massa, t 

 mPT2 = voimakattilan pohjatuhkien massa, t 

 a = lentotuhkien osuus, % 

 b = pohjatuhkien osuus, % 

 x = kuumavesikattilan osuus tuhkista, % 

 y = voimakattilan osuus tuhkista, % 
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Tuhkien hyödyntäminen maarakentamisessa vaatii joko ympäristöluvan tai ilmoitusmenet-

telyn. Maarakennuskohteissa voidaan hyödyntää yleensä suuria määriä tuhkaa, mutta hyö-

dyntämisen kesto ei ole välttämättä kovin pitkä. Tuhkille on hyvä olla olemassa välivaras-

tointialue maarakennuskohteita varten, jotta mahdollisia kohteita varten saadaan kerättyä 

tarpeellinen määrä tuhkaa. Suksiaavan läjitysalueelle on suunnitteilla välivarastointialue.  

Läjitysalueen tuhkia voidaan hyödyntää myös maarakentamisessa. Mikäli tuhkat läjitetään 

välivarastointialueelle ja hyödynnetään maarakentamisessa, kustannukset muodostuvat 

tuhkien kuljetuskustannuksista. Maarakentamisessa tuhkalla korvataan neitseellistä materi-

aalia, hiekkaa, jonka markkinahinnaksi on arvioitu 3 €/t kuljetettuna perille. Mikäli maara-

kentamishyötykäyttöä verrataan tuhkien läjityskustannuksiin, 46,3 €/t vuoteen 2013 asti ja 

56,3 €/t vuoden 2013 jälkeen, saadaan kannattavaksi kuljetusetäisyydeksi seuraavilla hin-

noilla: 

 

 

kmt

km

tm
k

kk
l

kmt

km

tm
k

kk
l

ka
ku

hkp

ka
ku

hkp

3393,14
€5,2

€)33,56()(

2823,14
€5,2

€)33,46()(

=⋅
+

=⋅
+

=

=⋅
+

=⋅
+

=

 , missä  (4) 

 

 l = kuljetusetäisyys, km 

 kkp = kaatopaikkakustannus, €/t 

 kh = hiekan hinta, €/t 

 kku = kuljetuskustannus, €/km 

 

Huomioitaessa edestakainen matka saadaan kannattavaksi hyödyntämiskohteen etäisyy-

deksi 46,3 €/t läjityskustannuksilla noin 140 km ja 56,3 €/t läjityskustannuksilla noin 170 

km. Tässä laskennassa on oletettu, että tuhkat kuljetettaisiin nykyisellä kalustolla. Pitempi-

en matkojen kuljetukset hoidettaisiin todennäköisesti autoilla, johon mahtuu enemmän 

tuhkaa. Jos tuhkaa kuljetetaan 40 tonnia kerrallaan (2,5 €/km), niin kannattava kuljetusetäi-

syys edestakainen matka huomioiden olisi 2013 asti 390 km ja 2013 jälkeen 470 km. Tau-

lukossa 30 on esitetty kuljetuskustannuksia tuhkille eri hinnoilla ja kuljetusetäisyyksillä 

nykyisin käytössä olevalla kuljetuskalustolla. Hinnoissa on huomioitu korvattavan hiekan 

hinta. Vahvennetut luvut ovat lukemia, jotka ylittävät läjityskustannusten hinnan 46,3 €/t.  
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Taulukko 30. Kuljetuskustannukset. 

  Kustannus Hiekan 

hinta 

Kuljetuskustannukset 

materiaali 10 km 40 km 50 km 100 km 200 km 500 km 700 km 

€/km €/t €/t €/t €/t €/t €/t €/t €/t €/t 

Lentotuhka, 

avokontti  

22 m³ 

1,5 0,11 3 -1,90 1,41 2,51 8,03 19,06 52,15 74,21 

2 0,15 3 -1,53 2,88 4,35 11,71 26,41 70,53 99,94 

3 0,22 3 -0,79 5,82 8,03 19,06 41,12 107,29 151,41 

Lentotuhka, 

umpikontti 

25 m³ 

1,5 0,10 3 -2,03 0,87 1,84 6,68 16,35 45,39 64,74 

2 0,13 3 -1,71 2,16 3,45 9,90 22,81 61,52 87,32 

3 0,19 3 -1,06 4,74 6,68 16,35 35,71 93,77 132,48 

Pohjatuhka, 

kontti 7 m³  

1,5 0,14 3 -1,56 2,77 4,21 11,42 25,85 69,12 97,96 

2 0,19 3 -1,08 4,69 6,62 16,23 35,46 93,15 131,62 

3 0,29 3 -0,12 8,54 11,42 25,85 54,69 141,23 198,92 

Pohjatuhka, 

kontti 13 m³ 

1,5 0,08 3 -2,23 0,09 0,87 4,73 12,46 35,66 51,12 

2 0,10 3 -1,97 1,12 2,15 7,31 17,62 48,55 69,16 

3 0,15 3 -1,45 3,19 4,73 12,46 27,93 74,32 105,25 

 

Kuljetuksissa voidaan hyödyntää myös paluukuormia, mikä vaikuttaa oleellisesti kannatta-

viin kuljetusetäisyyksiin. Mikäli paluukuormista ei aiheudu lisäkustannuksia, tuhkien hyö-

dyntäminen maarakentamisessa on aina kannattavaa myös ulkopuoliselle hyödyntäjälle, 

joka ei saa jäteverohyötyä. Toiminnanharjoittajalle voi tietyillä kuljetusetäisyyksillä olla 

myös kannattava maksaa kuljetuskustannukset, mikäli tuhkien kaatopaikkasijoittaminen on 

toisena vaihtoehtona. 

 

7.2 Rakeistuslaitoksen kustannukset 

 

Rakeistuslaitoksen investointilaskenta on tehty laitokselle, jonne tuhka toimitetaan kuiva-

na. Kostutettu tuhka vaatisi erillisen kuivauksen, jotta tuhka saadaan vaadittavaan kosteus-

pitoisuuteen. Laitoksella voidaan käsitellä vuosittain 50 000 tonnia tuhkaa. Suosiolan voi-

malaitoksella syntyy vuosittain noin 10 000 tonnia tuhkaa, joten laitoksella olisi mahdollis-

ta käsitellä myös ulkopuolelta tulevia tuhkia. Koska laitoksen rakentaminen vie aikaa, las-

kennassa on huomioitu vuoden 2013 jälkeen voimaan tuleva jätevero 50 €/t. 
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Investointilaskennassa eri menetelmillä on omat edut ja haitat. Yleisesti Suomessa käytös-

sä oleva menetelmä on takaisinmaksuajan menetelmä. Takaisinmaksuajan menetelmällä on 

helppo karsia selkeästi kannattamattomat investoinnit. Annuiteettimenetelmässä investointi 

jaetaan taloudellista pitoaikaa vastaaville vuosille samansuuruisiksi eriksi. Useat yritykset 

laskevat investoinnit useammalla eri menetelmällä, jotta voidaan olla vakuuttuneita hank-

keen kannattavuudesta. Rakeistuslaitoksen investoinnin kannattavuutta on arvioitu sekä 

annuiteettimenetelmällä että takaisinmaksuajan menetelmällä. (Uusitalo, sähköpostiviesti 

17.4.2012) 

 

Rakeistuslaitoksen investointikustannukset muodostuvat: 

• perustus- ja pohjatöistä 

• rakentamis-, käyttöönotto- ja koulutuskustannuksista 

• rakeistuslaitteistosta, rakennuksesta ja muista oheislaitteista 

• automaatiolaitteistosta ja asennuksista 

• projektointikustannuksista. 

Lisäksi tulee huomioida laitoksen sijoittaminen ja siitä aiheutuvat mahdolliset alueen han-

kinta- tai vuokrakustannukset sekä rakeistuslaitoksen vaatiman ympäristölupaprosessin 

aiheuttamat kustannukset.  

 

Rakeistuslaitoksen käyttökustannukset muodostuvat: 

• henkilöstökustannuksista 

• käyttö-, kunnossapito- ja huoltokustannuksista 

• prosessivesi- ja jätevesikustannuksista  

• sähkö- ja lämmityskustannuksista 

• mahdollisista lisäkemikaalikustannuksista (fosfori, kalium, boori) 

• säkityskustannuksista 

• laadunvalvonta-, tarkkailu- ja näytteenottokustannuksista. 

Lisäksi käyttökustannuksia aiheuttavat muut tarvittavat työkoneet ja vakuutuksista aiheu-

tuvat kustannukset.  

 

Rakeistuslaitoksen investointikustannuksiksi on arvioitu 1 200 000 €, joka pitää sisällään 

investointikustannuksista muut paitsi perustus- ja pohjatyöt sekä niihin liittyvät mahdolli-
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set maaperätutkimukset. Näiden arvioivan tuovan lisäkustannuksia 130 000 €. Lisäksi lait-

teistojen kuljetuskustannukset ovat investointikustannusten ulkopuolisia kustannuksia, 

joiden suuruudeksi on arvioitu 20 000 €. Mikäli prosessivesi otetaan porakaivosta, sen kus-

tannukset on arvioitu oheislaitteineen (pumput, painesäiliöt jne.) 4 000 €. Oheislaitteista 

kotimaiset kuljettimet ovat noin 30 % kalliimmat kuin ulkomaiset. Investoinnin arvioinnis-

sa on käytetty ulkomaisia kuljettimia. Laitos sijoitettaisiin joko Suosiolan tai Mustikka-

maan tontille, joten maa-alueen hankinta- tai vuokrakustannuksia ei synny. Luvituksen 

(ympäristö, rakentaminen) kustannuksiksi oletetaan 50 000 €. Investointikustannuksiksi 

saadaan kokonaisuudessaan 1 404 000 €. 

 

Investointikustannus muutetaan annuiteettimenetelmällä kustannuksiksi tuleville vuosille, 

missä laskentakoroksi valitaan 5 % ja taloudelliseksi pitoajaksi 15 vuotta. Annuiteettiteki-

jäksi saadaan: 
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i = laskentakorko, vakio 5 % 

 nAN = taloudellinen pitoaika, vakio 15 a 

 

Vuotuiset kustannukset saadaan annuiteettitekijän avulla yhtälöllä 6 

 

 € 135261€ 000 404 10,09634 =⋅=⋅= ICAN inAN
  (6)

  

Annuiteettimenetelmällä investoinnin vuotuiseksi kustannukseksi saadaan 140 000 €. Ra-

keistuslaitos vaatii 2 henkilön työpanoksen, joista toinen henkilö ohjaa ja valvoo prosessia 

ja toinen hoitaa säkittämisen ja kuljetukset. Laitoksen sijoituspaikka olisi todennäköisesti 

joko Suosiolan tai tulevan Mustikkamaan voimalaitoksen yhteydessä, jolloin valvomo- ja 

laitoshenkilökunta voisivat hoitaa myös rakeistuslaitoksen. Laskennassa on oletettu, että 

rakeistuslaitos vaatii yhden henkilön työpanoksen 8 h/d viitenä päivänä viikossa. Henkilös-

tökustannus 22,5 €/h koostuu palkkakustannuksista ja muista sivukustannuksista, kuten 

eläke- ja sosiaalivakuutusmaksuista. Henkilöstökustannukseksi on arvioitu 45 000 €/a.  
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Käyttökustannukset koostuvat pääasiassa sähkö-, lämmitys- ja prosessivesikustannuksista. 

Prosessivesi muodostaa merkittävän kustannuserän, mikäli käytetään vesijohtoverkostovet-

tä, joten prosessivettä varten tehdään porakaivo, jonka rakentamiskustannukset on huomi-

oitu investoinnin yhteydessä. Pohjavesi sisältää luontaisesti ravinteita, joten prosessin kan-

nalta se on parempaa kuin puhdas verkostovesi. Prosessiveden kulutus on noin 400 litraa 

tuhkatonnille, jolloin 10 000 tonnille tuhkaa prosessivettä kuluisi 4 000 m3. Verkostoveden 

maksaessa 1,3 €/m3, prosessiveden kustannuksiksi tulisi 5 200 € vuodessa. Jätevesikustan-

nuksia laitoksella syntyy vain laitteiston pesun yhteydessä noin 300 l/pesu, joten jätevesi-

kustannukset muodostavat niin pienen kustannuserän, ettei niitä ole järkevää arvioida. 

Koska prosessivetenä käytetään pohjavettä, siitä aiheutuu ainoastaan lämmityskustannuk-

sia, jotka on arvioitu alla (yhtälö 7). 

 

Mikäli rakeistuslaitos tulee voimalaitoksen yhteyteen, sähkö saadaan omakäyttösähköstä ja 

lämmitys tuotettavasta kaukolämmöstä. Vastaavassa rakeistuslaitoksessa, jossa käytettävä 

sähkö ei ole omakäyttösähköä, kustannuksia syntyy noin 2 €/tonni tuhkaa. Oletetaan, että 

sähkön hinta on 80 €/MWh ja sähkön omakustannehinta on 50 €/MWh, jolloin 10 000 ton-

nin tuhkamäärän rakeistamiseen tarvittavan omakäyttösähkön kustannukset ovat 12 500 

€/a. Lämpöä tarvitaan talvikuukausina rakennuksen lämmitykseen ja porakaivosta otetun 

veden lämmitykseen. Käytännössä rakennuksen lämmöntarve on sen verran pieni, että 

huomioidaan lämmityskustannuksiin vain prosessiveden lämmityskustannukset. Prosessi-

vesi lämmitetään 90 °C lämpötilaan ja prosessiveden tarve on 4 000 000 kg/a, jolloin läm-

möntarve saadaan yhtälöllä 7.  

 

MWhkJCkgCkg
kJtmcE OH 419150840000090400000019,42 ==°⋅⋅°=∆⋅⋅=∆  (7) 

, missä 

 

∆E = energiantarve 

c = ominaislämpökapasiteetti 

m = massa 

∆t = lämpötilan muutos 

Kaukolämmön omakustannushinnaksi on arvioitu 20€/MWh, jolloin lämmityskustannuk-

siksi saadaan 8 400 €/a. 
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Kustannuksia aiheuttavat myös mahdolliset lisäravinnekustannukset (kalium, fosfori, boo-

ri). Kaliumin markkinahinta on noin 800 €/t ja fosforin 600 €/t. Ravinteiden syöttömääräk-

si on arvioitu 1 kg tuhkatonnia kohden. Tuhkat sisältävät jo itsessään kaliumia ja fosforia, 

joten lisäravinteita ei välttämättä tarvita. Taulukossa 31 on esitetty lisäravinnekustannukset 

eri tuhkamäärille. Oletetaan kustannuslaskennassa, että lisäravinteita ei tarvitse syöttää. 

Säkityskustannuksiin on huomioitu säkin hinta 6 €/säkki, johon mahtuu noin 1,5 tonnia 

rakeistettua tuhkaa. Tällöin 10 000 tonnin säkityksestä tulee kustannuksia 40 000 €/a.  

 

Taulukko 31. Ravinnekustannukset. 

Kustannuserä Hinta 
Syöttömäärä 
tuhkatonnille  

Kustannus [€] 

1000 t 5000 t 10000 t 

Kalium (K) 800 €/t 1 kg/t 800 4000 8000 

Fosfori (P) 600 €/t 1 kg/t 600 3000 6000 

yhteensä € 1400 7000 14000 

 

Kunnossapito- ja huoltokustannuksiksi arvioidaan 2 000 €/a. Laitos sijoitetaan muun toi-

minnan yhteyteen, joten voidaan käyttää olemassa olevia koneita ja näin ollen oletetaan 

että työkokeista ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia. Vakuutuksen osuudeksi oletetaan 

5 000 €. 

 

Tuhkan toimittajan tulee vastata tuhkien laadusta, joten omavalvonnasta ja näytteenotosta 

syntyy kustannuksia. Lisäksi rakeistuslaitoksella rakeistetun tuhkan laatua tulee valvoa. 

Tuhkan toimittaja on sama kuin rakeistuslaitoksen haltija. Laadunvalvontanäytteitä lähte-

västä tuhkasta otetaan laitoksella kaksi kertaa vuodessa, ellei prosessissa ole tapahtunut 

sellaisia muutoksia, jotka voivat vaikuttaa tuhkien laatuun. Rakeistuslaitoksella näytteitä 

otetaan 2 kuukauden välein. Laadunvalvonnasta ja näytteenotosta aiheutuviksi kustannuk-

siksi on arvioitu 10 000 €/a. 

 

Logistiikkakustannuksia tuhkan toimittamisesta ei aiheudu, mikäli rakeistuslaitos rakenne-

taan voimalaitoksen yhteyteen. Tällöin tuhka siirretään rakeistuslaitokseen suoraan ruuvi-

kuljettimella siilosta. Mikäli rakeistuslaitokselle tuodaan tuhkia myös muilta laitoksilta, 

tehdään näitä varten ylimääräinen siilo. 
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Tuhkien rakeistamisen vuotuiset käyttökustannukset ovat 120 000 €, kun rakeistetaan 

10 000 tonnia tuhkaa vuodessa. Kokonaiskustannuksiksi, huomioiden investoinnin vuosi-

kustannukset (140 000 €) ja käyttökustannukset (120 000 €), saadaan 260 000 €/a. Tällöin 

rakeistetun tuhkan omakustannushinta 10 000 tonnin tuhkamäärälle on 26 €/tonni. Taulu-

kossa 32 on esitetty rakeistuksen kustannukset tuhkamäärien vaihdellessa 10 000-50 000 

tonnin välillä. 

 

Taulukko 32. Rakeistuksen kustannukset eri tuhkamäärille. 

Käyttökustannukset Yksikkö  
Tuhkamäärät 

10000 t 25000 t 50000 t 
Investoinnin vuosikustannus  € 135261 135261 135261 

Henkilöstö € 45000 45000 45000 

Sähkö € 12500 31250 62500 
Prosessiveden lämmitys € 8380 20950 41900 
Ravinteet € 0-14000 0-35000 0-70000 
Säkitys € 40000 100000 200000 
Kunnossapito- ja huolto € 2000 2000 2000 
Vakuutukset € 5000 5000 5000 
Näytteenotto- ja laadunvalvonta € 10000 10000 10000 
Yhteensä € 122880…136880 214200…249200 366400…436400 
Rakeistuksen kustannukset €/t 25..28 13…16 10…12 

 

Vuosittaista säästöä arvioidessa huomioidaan jäteveron ja läjityskustannusten vaikutuksen 

lisäksi rakeistetun tuhkan myyntihinta. Oletetaan, että rakeistettua tuhkaa syntyy 10 000 

tonnia ja myyntihinta on 30 €/tonni. Jos kaikki rakeistettu tuhka saadaan myydyksi, saavu-

tetuksi säästöksi saadaan 864 000 €/a. Mikäli jäteveroa ja läjityskustannuksia ei huomioi-

da, niin vuosittainen säästö on 300 000 €/a. (taulukko 33.) 

 

Taulukko 33. Säästö. 

Kustannus  
2013 → 

€/t 
Läjityskustannukset   
Jätevero s1 50 
Läjitys s2 6,3 
Rakeistetun tuhkan myynti s3 30 
yhteensä s 86,3 

  

Taulukossa 34 on esitetty investoinnin kannattavuustarkastelu rakeistetun tuhkan eri myyn-

tihinnoilla. Nettosäästö (S) saadaan, kun vähennetään vuosittaisista säästöistä käyttökus-



100 
 

tannukset. Investointi on kannattava, mikäli investoinnilla saavutettava nettosäästö (S) 

vuodessa on suurempi kuin investoinnin vuosikustannus (AN) (yhtälö 8).  

 

 ANS >      (8) 

 

Taulukko 34. Kannattavuustarkastelu rakeistetun tuhkan eri myyntihinnoilla. 

Kustannuserä Yksikkö  
Myyntihinta 

20 €/t 30 €/t 40 €/t 50 €/t 

Investoinnin vuosikustannus (AN) €/a 135261 135261 135261 135261 

Laitoksen käyttökustannukset €/a 122880 122880 122880 122880 

Säästö jäteverolla (s) €/a 763000 863000 963000 1063000 

Säästö ilman jäteveroa (s) €/a 200000 300000 400000 500000 

Nettosäästö jäteverolla (S) €/a 640120 740120 840120 940120 

Nettosäästö ilman jäteveroa (S) €/a 77120 177120 277120 377120 

S-AN jäteverolla €/a 504859 604859 704859 804859 

S-AN ilman jäteveroa €/a -58141 41859 141859 241859 

 

Taulukosta 34 nähdään, että investointi on kannattava sekä jäteveron kanssa että ilman 

jäteveroa rakeistetun tuhkan myyntihinnoilla lukuun ottamatta 20 €/t myyntihintaa, kun 

jäteverohyötyä ei ole huomioitu. Taulukossa 35 on esitetty kannattavuustarkastelu rakeis-

tettavien tuhkamäärien vaihdellessa 10 000-50 000 tonnia ja rakeistetun tuhkan myyntihin-

nan ollessa 30 €/t. 

 

Taulukko 35. Kannattavuustarkastelu rakeistettavan tuhkan eri määrillä. 

Kustannuserä Yksikkö  
Myyntihinta 

10000 t 25000 t 50000 t 

Investoinnin vuosikustannus (AN) €/a 135261 135261 135261 

Laitoksen käyttökustannukset €/a 122880…136880 214200…249200 366400…436400 

Säästö jäteverolla (s) €/a 863000 2157500 4315000 

Säästö ilman jäteveroa (s) €/a 300000 750000 1500000 

Nettosäästö jäteverolla (S) €/a 726120...740120 1908300…1943300 3878600…3948600 

Nettosäästö ilman jäteveroa (S) €/a 163120…177120 500800…535800 1063600…1133600 

S-AN jäteverolla €/a 590859…604859 1773039…1808039 3743339…3813339 

S-AN ilman jäteveroa €/a 27859…41859 365539…400539 928339…998339 
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Takaisinmaksuajan menetelmässä verrataan investoinnin ja investoinnin tuottamien netto-

tuottojen suhdetta (yhtälö 9).  

 

 
S

I
nTM =      (9) 

 

Taulukossa 36 on esitetty takaisinmaksuajat rakeistetun tuhkan eri myyntihinnoilla. 

 

Taulukko 36. Takaisinmaksuajat rakeistetun tuhkan eri myyntihinnoilla. 

Kustannuserä Yksikkö 
Myyntihinta 

20 €/t 30 €/t 40 €/t 50 €/t 

Investointi (I) € 1404000 1404000 1404000 1404000 

Laitoksen käyttökustannukset €/a 122880 122880 122880 122880 

Säästö jäteverolla (s) €/a 763000 863000 963000 1063000 

Säästö ilman jäteveroa (s) €/a 200000 300000 400000 500000 

Nettosäästö jäteverolla (S) €/a 640120 740120 840120 940120 

Nettosäästö ilman jäteveroa (S) €/a 77120 177120 277120 377120 

I/S jäteverolla a 2,2 1,9 1,7 1,5 

I/S ilman jäteveroa a 18,2 7,9 5,1 3,7 

 

Taulukossa 37 on esitetty investoinnin takaisinmaksuajat rakeistettavan tuhkan eri määril-

lä. 

 

Taulukko 37. Takaisinmaksuajat rakeistettavan tuhkan eri määrillä. 

Kustannuserä Yksikkö  
Tuhkamäärät 

10000 t 25000 t 50000 
Investointi (I) € 1404000 1404000 1404000 
Laitoksen käyttökustannukset €/a 122880…136880 214200…249200 366400…436400 
Säästö jäteverolla (s) €/a 863000 2157500 4815000 
Säästö ilman jäteveroa (s) €/a 300000 750000 1500000 
Nettosäästö jäteverolla (S) €/a 726120...740120 1908300…1943300 3878600…3948600 
Nettosäästö ilman jäteveroa (S) €/a 163120…177120 500800…535800 1063600…1133600 
I/S jäteverolla a 1,9…1,93 0,72…0,74 0,36…0,362 
I/S ilman jäteveroa a 7,9…8,6 2,6…2,8 1,2…1,3 

 

Taulukossa 38 on esitetty kustannukset muualta tuotaville tuhkille eri kuljetusetäisyyksillä. 

Tuhkien vastaanottohinnaksi on oletettu 30 €/t tuhkaa. Kuljetuskustannukseksi on oletettu 

2,5 €/km ja kuljetettavaksi tuhkamäräksi 40 tonnia.  
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Taulukko 38. Kustannukset muualta tuotaville tuhkille eri kuljetusetäisyyksillä. 

Kustannuserä Yksikkö 
Kuljetusetäisyys [km] 

100 200 300 500 

Vastaanotto hinta €/t 30 30 30 30 

Kuljetuskustannus €/t 6,25 12,5 18,75 31,25 

Yhteensä €/t 36,25 42,5 48,75 61,25 

 

Rakeistetulla tuhkalla korvattaisiin kaupallista PK-lannoitetta (fosfori, kalium), jonka hin-

naksi on arvioitu 480 €/t. Oletetaan, että lentolevityksen hinta kaupalliselle lannoitteelle on 

200 €/t ja maalevityksen 130 €/t (Forest Vital Oy 2011). Rakeistetun tuhkan lentolevitys-

kustannus on 60 €/t ja maalevityskustannus 50 €/t. Tuhkien levitysmäärä on noin 3-4 t/ha, 

jolloin levityskustannukseksi lentolevityksenä saadaan 180–240 €/ha ja maalevityksenä 

150–200 €/ha, mikäli huomioidaan vain levityskustannukset. Kaupallisen lannoitteen levi-

tysmäärä on 0,5 t/ha eli tuhkaa joudutaan levittämään hehtaarille 6-8 kertaa enemmän. 

(Hakala, haastattelu 2.12.2011). Taulukossa 39 on esitetty levityskustannusten vertailu. 

 

Taulukko 39. Levityskustannusten vertailu. 

Levitystekniikka 

Levitys-
kustanus, 

tuhka 

Levitys-
kustanus, 
lannoite 

Levi-
tysmäärä 
(tuhka) 

Levi-
tysmäärä 

(PK-
lannoite) 

Levitys-
kustanus 
(tuhka) 

Levitys-
kustanus 

(PK-
lannoite) 

€/t €/t t/ha t/ha €/ha €/ha 

Maalevitys 
50 130 3 0,5 150 65 

50 130 4 0,5 200 65 

Lentolevitys 
60 200 3 0,5 180 100 

60 200 4 0,5 240 100 

 

Lähin tuhkaa vastaavaa kaupallista lannoitetta toimittava paikka on Harjavalta, joka sijait-

see 750 km päässä Rovaniemeltä. Kuljetuskustannusten arvioinnissa on oletettu, että tuh-

kaa toimittaisiin 150 km säteelle, jolloin kuljetusmatka Harjavallalta olisi 600–900 km. 

Lisäksi laskennassa on huomioitu edestakainen matka eli paluukuormia ei ole hyödynnetty. 

Kuljetettava lannoite/tuhkamäärä on 40 tonnia/kuorma. Kuljetuskustannukset ovat 2,5 

€/km ja purkukustannukset 50 €/h olettaen että purkuun menee 10 tuntia. Kuljetuskustan-

nukset muodostavat merkittävän osan lannoituksen kustannuksista. (taulukko 40.)  
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Taulukko 40. Kuljetuskustannusten vertailu. 

Kustannuserä 
  Tuhka  Lannoite 

Yksikkö  10 km 150 km 600 km 900 km 

Kuljetuskustannus 
2,5 €/km 50 750 3000 4500 

  €/t 1,25 18,75 75 112,5 

Purkukustannus 10 h 
50 €/h 500 500 500 500 

  €/t 12,5 12,5 12,5 12,5 

yhteensä € 550 1250 3500 5000 

yhteensä €/t 13,75 31,25 87,5 125 

 

Lannoituksen kustannukset muodostuvat lannoitteen hinnasta, levitysmäärästä, levityskus-

tannuksista ja kuljetuskustannuksista. Lisäkustannuksia voi syntyä tuhkien välivarastoin-

nista. Jos oletetaan, että levitetään lannoitetta/tuhkaa lentolevityksenä 150 km päähän Ro-

vaniemeltä ja 600 km päähän Harjavallalta, niin kaupallisen lannoitteen hinnalla 480 €/t, 

tuhkan hinta tulisi olla alle 84,5 €/tonni, jotta tuhkalannoitus tulisi halvemmaksi. Lasken-

nassa on huomioitu, että tuhkan levitysmäärä on 8-kertainen. Kuljetuskustannuksissa on 

oletettu, että kuormapaino on 40 tonnia. Kuljetuskustannuksissa ei ole huomioitu, että tuh-

kaa tarvitaan 6-8-kertainen määrä kaupalliseen lannoitteeseen verrattuna, sillä kohteesta 

riippuen tarvittavan lannoitteen määrä vaihtelee ja vajailla kuormalla kuljetuskustannusten 

hinta 2,5 €/km ei muutu. Onkin järkevää arvioida tuhkalannoituksen kannattavuus kohtees-

ta riippuen. 

 

Tuhkalannoitteiden vaikutus alueella näkyy pitempään kuin kaupallisilla lannoitteilla, 

vaikka vaikutus puustoon kasvuun on aluksi hitaampaa. Tuhka ei sisällä typpeä, joten se 

soveltuu parhaiten lannoitteeksi typpirikkaisiin suometsiin. Typpi voidaan levittää myös 

erikseen, mutta tällöin levityskustannukset nousevat merkittävästi, joten kannattavampaa 

voi olla levittää kaupallista NPK-lannoitetta (typpi, fosfori, kalium).  

 

7.3 SWOT-analyysi 

 

Tuhkien hyötykäyttöä analysoitiin SWOT-analyysillä (Strengths, Weaknesses, Oppor-

tunities, Threats), jossa käytiin läpi hyötykäytön sisäiset vahvuudet ja heikkoudet sekä ul-

koiset mahdollisuudet ja uhat. Analyysissä on huomioitu sekä maarakentamis- että lannoi-
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tushyötykäyttö. Lannoituksen osalta on huomioitu sekä pölytuhkan että rakeistetun tuhkan 

hyödyntäminen. (kuva 35.) 
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VAHVUUDET HEIKKOUDET 
• läjityskustannuksien välttäminen 
• syntyviä tuhkamääriä helppo hallita 
• laatu → lannoite, maarakentaminen 
• korvataan neitseellistä materiaalia 
• olemassa olevat hyödyntämiskohteet 
• tuhkien sisältämät ravinteet 
• levitys ei ole riippuvainen vuodenajasta 
• puutuhkan käyttö luomutuotannossa 
• rakeistus parantaa lannoitettavuutta 
• Mustikkamaan voimalaitoshanke → 

kasvavat tuhkamäärät 
• Rovaniemen maantieteellinen sijainti  

• tuhkien hyödyntämisalueiden käyttö 
tulevaisuudessa 

• tuhkarakenteiden purkaminen 
• varastoinnin vaikutus lentotuhkiin 
• kostutuksen vaikutus lentotuhkiin 
• lentotuhkan pölyäminen 
• syntyvien tuhkien pieni määrä rakeis-

tuslaitosinvestoinnin kannalta 
• kivihiilen polton vaikutus lannoite-

hyötykäyttöön 
• tuhkat eivät sisällä typpeä 
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MAHDOLLISUUDET UHAT 

• tuhkien myynnistä saatavat tulot 
• neitseellisten materiaalien hintakehitys 
• huomioidaan koko polttoaineketju 
• tuhkien käsittelymenetelmät 
• uudet hyötykäyttömahdollisuudet 

• tuhkien kysynnän epävarmuus 
• lupaprosessit maarakentamisessa 
• kuljetuskustannukset 
• levityskustannukset 
• lannoituksen vaikutus marjoihin, sie-

niin, kasvillisuuteen, vesistöön 
• muuttuva lainsäädäntö, jäteverotus 
• tukipolitiikka 
• ulkopuolisten tuhkien laatu 

Kuva 35. Tuhkien hyötykäytön SWOT-analyysi. 

 

Hyödyntämisen sisäisiä vahvuuksia ovat ensinnäkin tuhkien läjittämisestä aiheutuvien kus-

tannusten (jätevero, läjitys, kuljetus) välttäminen, mikä lisää hyödyntämisen kannattavuut-

ta merkittävästi. Syntyviä tuhkamääriä on suhteellisen helppo hallita. Tuhkat soveltuvat 

sekä maarakentamis- että lannoitehyötykäyttöön kaikilla polttoainesuhteilla tehdyillä ana-

lyyseillä, joten tuhkien laatua voidaan pitää vahvuutena. Maarakentamisen kannalta tuhkil-

la korvataan neitseellistä materiaalia kuten hiekkaa, mikä on nykyisen jätelainsäädännön ja 

jätesuunnitelmien tavoite. Lannoitehyötykäytössä tuhkilla voidaan korvata kaupallisia lan-

noitteita. Tuhkia hyödynnetään parhaillaan maarakennuskohteissa MARA-

ilmoitusmenettelyllä, joten tuhkille on olemassa oleva hyödyntämiskohde. Tuhkat ovat 
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peräisin puun ja turpeen poltosta, joten ne sisältävät ravinteita luonnostaan sopivassa suh-

teessa lukuun ottamatta typpeä. Huotarin (2011) tutkimuksissa puutuhkan lannoitekäytöstä 

saatiin jopa parempia tuloksia kuin kaupallisilla lannoitteilla (Huotari 2011, 14). Tuhkien 

lannoitehyötykäyttö ei ole riippuvainen vuodenajoista ottaen huomioon käytettävän levi-

tystekniikan. Kaupalliset lannoitteet levitetään yleensä sulaan maahan. Mikäli laitoksella 

poltetaan tiettyinä jaksoina vain puupolttoaineita, voidaan tuhkia hyödyntää myös luomu-

tuotannossa, mikäli pitoisuudet täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Tämä voidaan huo-

mioida tuhkan myyntihinnassa. Rakeistuksella voidaan parantaa tuhkien lannoiteominai-

suuksia kuten levitettävyyttä, liukoisuuksia ja pölyämistä. Mustikkamaan voimalai-

toshankkeen myötä tuhkien määrä kasvaisi, mikä lisäisi rakeistuslaitosinvestoinnin kannat-

tavuutta. Toisaalta voimalaitoshanketta voidaan pitää myös heikkoutena, sillä hankkeen 

tilanne on vielä epävarma ja hankkeen myötä käsiteltävät tuhkamäärät kasvavat huomatta-

vasti. Tuhkien laatua pitää myös selvittää. Rovaniemi sijaitsee keskellä Lappia, joten si-

jaintinsa puolesta Rovaniemi olisi hyvä paikka esimerkiksi rakeistuslaitokselle. 

 

Sisäisinä heikkouksina maarakentamisen kannalta voidaan pitää alueiden käyttöä, mikäli 

kohde on rakennettu ympäristöluvalla tai MARA-ilmoituksella. Maarakentamishyödyntä-

misen yhteydessä on hyvä olla selvillä alueen käytöstä myös tulevaisuudessa ja tuhkakoh-

teet on hyvä olla tiedossa. Tuhkarakenteiden purkamisen yhteydessä tuhkia voidaan hyö-

dyntää niille soveltuvissa kohteissa, mutta mikäli tuhkat läjitetään, niitä käsitellään jättee-

nä. Varastoinnilla ja kostutuksella on vaikutusta lentotuhkien laatuun, joten hyötykäyttö-

kohteesta riippuen nämä on hyvä huomioida. Kuivien lentotuhkien pölyäminen tulee myös 

ottaa huomioon sekä maarakentamisessa että lannoitushyötykäytössä. Lentolevitystä ei 

voida tehdä käsittelemättömille tuhkille. Rakeistuslaitosinvestoinnin kannalta syntyvien 

tuhkien määrää voidaan pitää heikkoutena, sillä suuremmat tuhkamäärät lisäisivät hank-

keen kannattavuutta. Suosiolan voimakattilalla voidaan polttaa myös kivihiiltä, mikä voi 

estää tuhkien lannoituskäytön. Kivihiilituhkia voidaan hyödyntää kuitenkin maarakentami-

sessa. Tuhkat eivät sisällä typpeä, koska se poistuu palamisen yhteydessä savukaasuna 

ilmaan. Tuhkat soveltuvatkin lannoitteeksi lähinnä typpirikkaisiin suometsiin.  

 

Ulkoisia mahdollisuuksia tuovat tuhkien myynnistä saatavat tulot, mikäli tuhkia myytäi-

siin. Maarakentamisessa tuhkat korvaavat hiekkaa, jonka hinta tällä hetkellä on vielä niin 

alhainen, että tuhkista ei todennäköisesti oltaisi valmiita maksamaan. Kaupallisten lannoit-
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teiden hinta on sen verran korkea, että lannoitekäytössä etenkin rakeistetusta tuhkasta voi-

taisiin saada myyntituloja. Neitseellisten materiaalien hintakehitys edesauttaa tuhkien hyö-

dyntämisen kannattavuutta. Tuhkien lannoitehyötykäyttö olisi positiivinen asia otettaessa 

huomioon koko polttoaineketju. Metsähakkeen polton kasvun myötä metsistä poistuu ra-

vinteita, jotka saataisiin palautettua tuhkien myötä takaisin metsiin. Tämä voitaisiin huo-

mioida myös polttoainekuljetuksissa ja hyödyntää paluukuormia tuhkalannoitteiden kulje-

tuksissa. Jäteverotuksen myötä uusien innovatiivisien tuhkien hyötykäyttö- ja käsittelyme-

netelmien tutkiminen ja toteuttaminen on tullut kannattavaksi. Jatkossa tuhkille voi olla 

olemassa erilaisia menetelmiä, joiden avulla hyödynnettävyyttä saadaan parannettua.  

 

Ulkoisia uhkia tuovat tuhkien kysynnän epävarmuus ja maarakennushyödyntämisen hanka-

lat lupaprosessit. Kuljetus- ja levityskustannukset todennäköisesti nousevat tulevaisuudessa 

muun muassa polttoaineiden hintakehityksen myötä. Tuhkalannoitus vaikuttaa myös alu-

eella olevien marjojen, sienien, kasvillisuuden ja vesistön pitoisuuksiin. Vaikutus voi olla 

merkittävä etenkin ensimmäisinä vuosina lannoituksen jälkeen, mikäli lannoitus tehdään 

pölytuhkalla. Muuttuva lainsäädäntö esimerkiksi tuhkien tuotteistamisen myötä hankaloit-

tavat uusia käsittely- ja hyödyntämismenetelmiä. Tuotteistuksen myötä tuhkat voivat siir-

tyä kemikaalilainsäädännön piiriin. Teollisuuspäästödirektiivin myötä kiristyvät päästörajat 

vaikuttavat myös syntyvien tuhkien laatuun, sillä savukaasut puhdistetaan tehokkaammin, 

jolloin myös raskasmetalleja sitoutuu enemmän tuhkaan. Tukipolitiikalla on myös vaikutus 

tuhkien hyötykäyttöön. Lannoitehyötykäytöstä metsänomistajat ovat voineet hakea KE-

MERA-tukea terveyslannoituksiin. Tällä hetkellä KEMERA-tuki jatkuu, mutta sen kor-

vaavan PETU-tuen tilanne on epävarma. Rakeistuslaitosinvestoinnin osalta ulkopuolisten 

tuhkien laatua voidaan pitää uhkana, sillä tulevien tuhkien laadunvalvontaa ei tehdä itse.  

 

Yrityksen tulee pyrkiä kehittämään sisäisiä vahvuuksia ja poistamaan heikkouksia. Ulkoi-

sia mahdollisuuksia tulee pyrkiä hyödyntämään ja uhkia torjumaan. Tärkeänä vahvuutena 

voidaan pitää läjityskustannusten välttämistä ja neitseellisten materiaalien korvaamista. 

Tuhkien hyötykäytön jatkuvuuden varmistamiseksi on hyvä olla ajan tasalla meneillään 

olevasta tutkimus- ja kehitystyöstä. Mahdolliset maarakentamis- ja lannoitehyötykäyttö 

kohteet tulisi selvittää, jotta voidaan varmistua että tuhkille on kysyntää myös jatkossa. 

Lainsäädännön kehitystä tulee seurata. Tuhkien lannoitehyötykäytön mahdollistamiseksi 

tuhkista tulee tehdä ilmoitus Elintarviketurvallisuusvirastolle ja tuhkille tulee laatia laa-
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dunvalvontasuunnitelma. Pohjatuhkien pienimuotoisen hyödyntämisen osalta voitaisiin 

keskustella kaupungin ympäristöviranomaisten kanssa, voitaisiinko hyödyntäminen toteut-

taa päätöksellä tai ympäristönsuojelumääräyksellä. Pienimuotoisen hyödyntämisen mää-

räksi katsotaan 100–1000 tonnia, mikä vastaa Suosiolassa vuosittain syntyvien pohjatuhki-

en määrää. Rakeistuslaitosinvestointi olisi kannattava etenkin Mustikkamaan voimalai-

toshankkeen toteutuessa. Heikkouksia voidaan välttää hyvällä suunnittelulla, jossa on 

huomioitu hyödyntämiskohteen edellytykset ja koko elinkaari. Myös hyvin suunnitellulla 

laadunvalvonnalla voidaan varmistaa tuhkien soveltuvuus kohteeseen.  

 

Ulkoisten mahdollisuuksien hyödyntämiseksi tulee seurata neitseellisten materiaalien hin-

takehitystä, sillä tällä on vaikutusta tuhkien hyödyntämisen kannattavuuteen ja myös mah-

dollisesti tuhkien myynnistä saataviin tuloihin. Koko polttoaineketjun huomioimiseksi on 

hyvä selvittää ja luoda kontaktit tuhkien lannoitehyötykäytön osalta esimerkiksi suurempi-

en polttoainemarkkinoilla toimivien tahojen kanssa. Yksityiset metsänomistajat voivat saa-

da tukea lannoitukseen, joten tuhkien lannoitekäytön osalta tulisi olla yhteydessä myös 

alueella toimiviin metsänomistajien liittoihin ja metsäneuvojiin. Uudet käsittelymenetelmät 

voivat tulevaisuudessa mahdollistaa myös tuhkien laadun parantamisen tai ravinteiden ja 

metallien talteenoton. Tuhkille voi olla tulevaisuudessa myös uusia hyötykäyttökohteita. 

Onkin hyvä seurata, mitä alalla tapahtuu ja osallistua meneillään oleviin hankkeisiin. Näi-

den avulla voidaan torjua myös ulkoisia uhkia. Lannoitus vaikuttaa metsässä oleviin mar-

joihin, sieniin, kasvillisuuteen ja vesiin, joten tuhkalannoituksen jälkeen marjojen ja sien-

ten keräämistä tulisi välttää seuraavan vuoden ajan. Tuhkien rakeistaminen vähentää tätä 

vaikutusta. Tuhkalannoituksesta tulee myös tiedottaa esimerkiksi paikallislehdessä, jotta 

ihmiset ovat tietoisia asiasta. Mikäli rakeistuslaitosinvestointi toteutettaisiin ja laitoksella 

rakeistettaisiin myös ulkopuolisia tuhkia, voitaisiin näillä laitoksilla tehdä esimerkiksi vuo-

sittain auditointikäyntejä. Tuhkien toimittajat vastaavat tuhkien laadusta ja Elintarviketur-

vallisuusvirasto valvoo tuhkan toimittajia.  

 

8 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Polttoainesuhteella ei tehtyjen koeajojen perusteella havaittu olevan poissulkevaa vaikutus-

ta tuhkien hyötykäyttökohteen valinnassa. Hyötykäyttökohteen valintaan vaikuttaa enem-

män se, onko tuhka lentotuhkaa vai pohjatuhkaa. Arseeni- ja kadmiumpitoisuudet rajoitti-
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vat tuhkien lannoitekäyttöä muualla kuin metsätaloudessa. Kromin, bariumin, molybdee-

nin, seleenin, sulfaatin ja kloridin liukoisuudet rajoittivat puolestaan lentotuhkien maara-

kennushyötykäyttöä päällystettynä.  

 

Lentotuhkat soveltuivat metsätaloudessa sellaisenaan käytettäväksi lannoitteeksi sekä maa-

rakentamiseen päällystettynä. Lentotuhkien määrien, ominaisuuksien ja niiden sisältämien 

ravinteiden puolesta lannoitehyötykäyttöä voidaan pitää tällä hetkellä hyvänä vaihtoehtona 

tuhkien hyötykäyttökohdetta mietittäessä. Varteenotettavia lannoituskohteita voisivat olla 

tuotannosta poistuvat turvesuot, sillä vuoteen 2020 mennessä turvesoita poistuu käytöstä 

yli 30 000 hehtaaria. Tuhkat ovat emäksisiä, joten niillä voisi olla neutraloiva vaikutus 

myös turvetuotannon happamiin suotovesiin. Suosiolan tuhkia voitaisiin hyödyntää esi-

merkiksi 20 km päässä sijaitsevalla Suksiaavan turvetuotantoalueella, joka poistuu tuotan-

nosta muutaman vuoden kuluttua. 

 

Tuhkien käsittely kuten rakeistaminen parantaisi tuhkien lannoiteominaisuuksia, levitettä-

vyyttä ja työturvallisuutta. Tällä hetkellä syntyville tuhkamäärille rakeistuslaitosinvestointi 

oli kannattava, mutta tuhkamäärien kasvu joko uuden voimalaitoksen tai muualta tulevien 

myötä tuhkien lisäisi investoinnin kannattavuutta huomattavasti. Tulisi myös selvittää tar-

kemmin, onko rakeistetulle tuhkalle kysyntää Rovaniemen ja Lapin alueella ja paljon ra-

keistetusta tuhkasta ollaan valmiita maksamaan. Tällä hetkellä metsälannoitus ei ole kovin 

yleistä Pohjois-Suomessa, sillä lannoituksen kustannukset kaupallisella lannoitteella ovat 

sen verran korkeat. Tämä tulee ottaa huomioon määritettäessä rakeistetun tuhkan myynti-

hintaa. Mikäli rakeistuslaitosinvestointia ei katsota järkeväksi Suosiolan tämän hetkisillä 

tuhkamäärillä, voitaisiin tuhkia hyödyntää lannoitteena esimerkiksi itsekovetettuna ole-

massa olevilla kostutusjärjestelmillä. Lentolevitys ei ole mahdollista pölytuhkille, mutta 

tuhkia voitaisiin hyödyntää lähialueilla mahdollisesti maalevityksellä. 

 

Pohjatuhkien ravinnemäärät jäivät molemmilla kattiloilla kaikilla polttoainesuhteilla alle 

tuhkalannoitteille asetettujen vaatimusten. Pohjatuhkien raskasmetallipitoisuudet alittivat 

kuitenkin muille lannoitteille asetetut vaatimukset, joten pohjatuhkia voitaisiin käyttää lan-

noitevalmisteiden raaka-aineena ja sekoittaa esimerkiksi orgaanisten lannoitteiden sekaan. 

Vesikattilan 100:0 ja 75:25 (turve:puu) ja voimakattilan 75:25 (turve:puu) ajolla pohjatuh-

kien fosfori- ja kaliumpitoisuudet olivat muita näytteenottokertoja merkittävästi korkeam-
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mat. Rovaniemellä selvitetään parhaillaan mädätyslaitoksen rakentamista. Pohjatuhkat 

voitaisiin sekoittaa esimerkiksi prosessista syntyvän mädätysjäännöksen sekaan ja hyödyn-

tää maanparannusaineena. Käytännössä pohjatuhkat ovat kattilan petihiekkaa, joten lan-

noitteen raaka-aineena tuhkat eivät välttämättä tuo lannoitteelle lisäarvoa. Pohjatuhkat so-

veltuvat analyysien perusteella kaikilla polttoainesuhteilla maarakennushyötykäyttöön sekä 

peitettynä että päällystettynä. Pohjatuhkien etuna maarakentamishyödyntämisessä on myös 

se, että varastointi ei vaikuta tuhkien laatuun. Otettaessa huomioon Suosiolassa vuosittain 

syntyvät pohjatuhkamäärät (alle 1000 tonnia) ja niiden laatu, tuhkia voitaisiin hyödyntää 

jätteen pienimuotoisena hyödyntämisenä. Kaupungin ympäristöviranomaisten kanssa voi-

taisiin keskustella, olisiko hyödyntäminen mahdollista toteuttaa esimerkiksi kunnan ympä-

ristönsuojelumääräyksellä tai päätöksellä. Tällöin pohjatuhkia voitaisiin hyödyntää esimer-

kiksi yksityisteillä kuten metsäteillä. Yksi mahdollinen hyötykäyttökohde pohjatuhkille 

voisi olla myös kaukolämpökaivannot. Tämä voidaan kuitenkin tulkita jätteen laitosmai-

seksi tai ammattimaiseksi käsittelyksi, jolloin hyödyntäminen vaatisi ympäristöluvan. Mi-

käli lupa tarvitaan, tulisi selvittää voidaanko lupa hakea yhdellä kertaa koko kaukolämpö-

kaivannolle tai sen osalle vai vaatiiko hyödyntäminen kaivantokohtaisen ympäristöluvan.  

Pohjatuhkat eivät pölyä, joten ne voitaisiin välivarastoida voimalaitosalueella.  

 

Suksiaavalle läjitetyt tuhkat täyttivät analyysien mukaan metsätaloudessa sellaisenaan käy-

tettävien tuhkalannoitteiden vaatimukset. Alueelle on kuitenkin läjitetty myös pohjatuhkia 

ja kivihiilen polton tuhkia, joten niiden osuus tulisi olla alle 3 prosenttia, jotta tuhkia voi-

taisiin hyödyntää lannoitteena. Suksiaavan tuhkat ovat läjitettyjä tuhkia, joten niiden tulok-

sista voidaan arvioida varastoinnin vaikutusta tuhkien laatuun ottaen kuitenkin huomioon, 

että alueelle on läjitetty sekä lento- että pohjatuhkia. Erityisesti lannoitehyödyntämisen 

kannalta kriittisten raskasmetallien arseenin ja kadmiumin liukoisuudet eivät olleet muut-

tuneet läjityksen aikana ollenkaan. Läjitetyt tuhkat soveltuvat analyysien perusteella maa-

rakennushyötykäyttöön ja ne voitaisiin hyödyntää, mikäli sopivan kuljetusetäisyyden pää-

hän tulee hyötykäyttökohde. Ennen vuotta 2011 läjitetyistä tuhkista ei ole maksettu jäteve-

roa, joten niiden hyödyntämisen kannattavuus perustuu täysin neitseellisen materiaali kor-

vaamiseen. Kivihiilen polttoa ei rajoita maarakentamista.  

 

Tuhkien maarakennushyödyntämisen kannalta oleellista on kohteen hyvä suunnittelu. 

Suunniteltaessa tulee ottaa huomioon alueen käyttötarkoitus myös tulevaisuudessa. Tuhki-
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en laatua tulee valvoa sekä lannoite- että maarakentamishyödyntämisen mahdollistamisek-

si. Valvontaviranomaisina toimivat Evira, ELY-keskus sekä mahdollisesti myös kaupungin 

tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Laadunvalvonta onkin järkevä suunnitella 

yhtenäiseksi ottaen huomioon molempien hyötykäyttökohteiden vaatimukset. Tuhkalan-

noituksen suunnittelu on hyvä tehdä kohteittain. Lannoituksen kustannuksiin vaikuttavat 

oleellisesti kuljetus- ja levityskustannukset. Kuljetuskustannuksista tulee huomioida kulje-

tuskaluston kapasiteetti ja tarvittava lannoitemäärä. Vajaita kuormia ei kannata kuljettaa 

pitkiä etäisyyksiä. Levitystekniikka, maa- ja ilmalevitys, vaikuttavat lannoituksen kustan-

nusten lisäksi toteutusajankohtaan ja työn kestoon. Ilmalevitys vaatii tuhkan rakeistuksen. 

Lannoituskustannukset ovat yleensä pienemmät, mitä suurempaa ja yhtenäisempää aluetta 

lannoitetaan. Myös mahdolliset lannoitustuet tulee huomioida kokonaiskustannusten tar-

kastelussa. 

 

Kustannukset huomioiden sekä maarakentamis- että lannoitushyötykäyttö ovat hyviä vaih-

toehtoja tuhkille. Lannoitushyötykäytön kustannuksiin vaikuttaa oleellisesti tuhkien rakeis-

taminen ja rakeistetun tuhkan myyntihinta. Mikäli tuhkia hyödynnetään lannoitteena ilman 

rakeistamista, tuhkista ei todennäköisesti saada myyntituloja, mutta tällöin käsittelykustan-

nukset muodostuisivat ainoastaan mahdollisesta kostutusvedestä ja kuljetuskustannuksista. 

Maarakentamisessa merkittävin vaikutus kannattavuuteen on kuljetuskustannuksilla. Kul-

jetuskustannusten minimoimiseksi tuhka kannattaa kuljettaa aina mahdollisimman kuivana.   

 

Lainsäädännöllä on oleellisesti vaikutusta tuhkien hyötykäyttöön. Tällä hetkellä ilman ym-

päristölupamenettelyä turpeen, puun ja peltobiomassojen tuhkia voidaan hyödyntää lan-

noitteena ja turpeen, puun ja kivihiilen tuhkia voidaan hyödyntää maarakentamisessa. Jät-

teenpolton ja jätteen seospolton tuhkia ei voi tällä hetkellä hyödyntää muutoin kuin ympä-

ristöluvalla. Suomen jätteenpolttokapasiteetti tulee lähivuosina kasvamaan merkittävästi, 

joten voidaan olettaa, että sen myötä myös tuhkien käsittelymenetelmät kehittyvät entises-

tään ja tuhkille tulee uusia hyötykäyttökohteita. REACH:n soveltaminen tuhkien jäteluoki-

tuksen päättyessä erilaisten käsittelymenetelmien myötä vaikuttaa oleellisesti menetelmien 

kustannuksiin. Teollisuuspäästödirektiivin voimaantullessa kiristyvien päästörajojen ja 

savukaasujen puhdistustekniikoiden vaatimusten myötä tuhkien hyödyntäminen voi vaatia 

jonkinlaisen käsittelyn ennen hyödyntämistä. Rikkidioksidipäästöjen vähentämiseksi kal-

kin syöttöä joudutaan todennäköisesti lisäämään, mikä vaikuttaa syntyvien tuhkien laatuun. 
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Kiristyvät päästörajat voivat tuoda myös tarpeen esimerkiksi sähkösuodattimen erotuste-

hokkuuden keinotekoisesta heikentämisestä tuhkien hyötykäytön mahdollistamiseksi pääs-

törajojen puitteissa, sillä yleensä sähkösuodattimilla päästään selvästi alle päästörajojen. 

Mitä paremmin ilmaan johdettavat savukaasupäästöt puhdistetaan, sitä korkeammat ras-

kasmetallipitoisuudet sitoutuvat tuhkaan. Suosiolan voimakattilalle on suunnitteilla säh-

kösuodattimen revisio, jossa huomioidaan myös teollisuuspäästödirektiivin vaikutukset. 

Tuhkien laatu tuleekin selvittää uudelleen sähkösuodatin revision jälkeen. 

 

Verrattaessa tuhka-analyysien tuloksia kirjallisuudessa esitettyihin arvioihin, vastasivat 

koeajojen tulokset pääasiassa kirjallisuuden arvoja. Yleisesti ottaen koeajojen analyysitu-

lokset olivat lähempänä kirjallisuusarvojen alarajoja etenkin puupolttoaineella tehdyissä 

koeajoissa. Vanadiini oli kuitenkin lentotuhkien analyysituloksissa selvästi korkeampi 

puuajolla kuin kirjallisuudessa esitetty arvo. Turpeen lentotuhkien arvot vastasivat hyvin 

kirjallisuuden arvoja. Haasteita kirjallisuusarvoihin vertaamiseksi toi se, että tuloksia ei 

ollut saatavilla sekä lento- että pohjatuhkille polttoaineittain useammasta eri lähteestä ja 

turpeen polton pohjatuhkille ei löytynyt olleenkaan kirjallisuusarvoja. 

 

Tuhka-analyysien tuloksien luotettavuutta etenkin muilla kuin 100:0 polttoainesuhteilla 

olisi saatu parannettua pidentämällä koeajojen kestoa esimerkiksi viikkoon ja tekemällä 

yhdistettyjä näytteitä päivittäin viikon ajan. Sähkösuodattimen säädöt vaikuttavat syntyvi-

en tuhkien laatuun, joten voimakattilan sähkösuodatinhäiriö on oletettavasti vaikuttanut 

tuhkien laatuun. Myös polttoaineen laadun osalta olisi saatu paremmin verrattava tulos, jos 

polttettava turve olisi kaikilla näytteenottokerroilla ollut peräisin samalta suolta ja puupolt-

toaineena olisi käytetty mahdollisimman tasalaatuista polttoainetta. Tuhka-analyysejä teh-

tiin kuitenkin pitkänä ajanjaksona, joten tuotannollisista syistä tämä olisi voinut olla hanka-

la toteuttaa ja sähkösuodattimen häiriön korjaaminen olisi vaatinut laitoksen alasajon. 

 

Kehitysehdotuksena voidaan mainita, että kivihiilen seospolton vaikutus tuhkien laatuun 

olisi hyvä selvittää. Tällöin tilanteissa, joissa varapolttoainetta, kivihiiltä, joudutaan polt-

tamaan, vältytään tuhkien läjittämiseltä kaatopaikalle, mikäli tuhkat täyttävät lainsäädän-

nön vaatimukset. Rovaniemen Energialla on myös pienempiä kiinteitä polttoaineita käyttä-

viä laitoksia, joiden tuhkien laatua ei ole selvitetty.  
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9 YHTEENVETO 

 

Työn tavoitteena oli selvittää koeajojen avulla puun ja turpeen polttoainesuhteen vaikutusta 

tuhkien hyötykäyttökohteen valintaan. Käytettävän polttoaineen laatua selvitettiin puupolt-

toaineiden osalta eri jakeista otetuilla näytteillä ja turpeen laadun oletettiin vastaavat polt-

toaineen toimittajalta saatuja analyysituloksia. Tuhkien laatua tutkittiin myös sähkösuodat-

timen eri kentillä. Hyötykäyttökohteen valintaa ja rakeistuslaitosinvestoinnin kannattavuut-

ta selvitettiin kustannus- ja SWOT-analyysillä. 

 

Työssä tarkasteltiin Suomen energiantuotannon jakautumista polttoaineittain sekä syntyvi-

en tuhkien määriä. Lisäksi käytiin läpi puu- ja turvepolttoaineiden käytön tulevaisuuden 

näkymiä ja niiden poltosta syntyvien tuhkien ominaisuuksia sekä tuhkien laatuun vaikutta-

via tekijöitä. Käytettävän polttoaineen lisäksi tuhkien laatuun vaikuttavat palamisolosuh-

teet, käytettävä tekniikka sekä parametrit.  

 

Maarakentamis- ja lannoitehyötykäytön lisäksi työssä on käyty läpi myös muita mahdolli-

sia hyötykäyttökohteita, joita ovat esimerkiksi asfaltin ja betonin sideaineena, kaivosteolli-

suuden ja vesienkäsittelyn sovellukset sekä lietteiden käsittely. Lisäksi työssä on selvitetty 

olemassa olevia tuhkien käsittelymenetelmiä ja meneillään olevia hankkeita. Tuhkien lan-

noitehyötykäytön osalta selvittiin rakeistusmenetelmät, olemassa olevat laitokset ja tuhka-

lannoitteiden levitystekniikat. 

 

Lainsäädännöllä on merkittävä vaikutus tuhkien hyötykäyttömahdollisuuksiin. Työssä sel-

vitettiinkin eri hyötykäyttövaihtoehtoihin liittyvä lainsäädäntö ja niiden tuomat vaatimuk-

set sekä tuhkien tuotteistamisen edellytykset. Lainsäädännön osalta tiettyjen käsitteiden ja 

termien tulkinta on haasteellista jätteiden hyödyntämisen kannalta. Esimerkiksi jätteen 

luokittelusta jätteeksi tai sivutuotteeksi tai jäteluokituksen päättymisestä ei ole selkeitä 

käytäntöjä, vaan toiminnot arvioidaan tapauskohtaisesti. Toiminnasta riippuen luokituksilla 

on omat etunsa ja haittansa.  Myös rajanveto jätteen laitos- ja ammattimainen käsittelyn ja 

muun toiminnan välillä on hankalaa. Haasteita työlle toi jätelainsäädännön kokonaisuudis-

tus, joka oli parhaillaan menossa ja työn tekemisen aikana hyötykäyttöä koskeva lainsää-

däntö uudistui. Lainsäädännön uudistuksia tehdään tiukalla aikataululla. Lisäksi EU:sta 

tuleva lainsäädäntö voi tuoda uusia haasteita tuhkien hyötykäytölle tulevaisuudessa. 
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Tuhkien hyödyntämisen kannalta merkittävimmät kustannustekijät riippuvat lannoitekäy-

tön osalta rakeistuslaitosinvestoinnin vaikutuksesta kustannuksiin. Mikäli tuhkat hyödyn-

netään sellaisenaan joko lannoitteena tai maarakentamisessa kuljetuskustannukset ovat 

merkittävin kustannuserä. Kuljetuskustannuksiin vaikuttaa olennaisesti käytettävä kulje-

tuskapasiteetti, kerrallaan kuljetettavat määrät, paluukuormien hyödyntäminen sekä tuhki-

en kosteuspitoisuus. Oleellisesti kuljetuskustannuksiin vaikuttaa myös se maksaako yritys 

itse ne vai ulkopuolinen hyödyntäjä. Tuhkien läjityksen välttämiseksi yritykselle voi tulla 

myös kannattavaksi osallistua kuljetuskustannuksiin. Toisaalta neitseellisten materiaalien 

hintakehitys parantaa tuhkien hyödyntämisen kannattavuutta. 

 

Diplomityölle asetetut tavoitteet saavutettiin. Polttoainesuhteella ei havaittu olevan hyöty-

käyttövaihtoehtoja poissulkevaa vaikutusta. Käytettävien polttoaineiden ja tuhkien laatu 

vastasi pääasiassa kirjallisuudessa esitettyjä arvoja, joten tuloksia voidaan pitää luotettavi-

na. Hyötykäyttöön vaikuttava lainsäädäntö selvitettiin. Lisäksi kustannusanalyysiosiossa 

selvitettiin tuhkien hyödyntämisen nykytilan kustannustekijät sekä rakeistuslaitosinves-

toinnin kustannukset. SWOT-analyysissa käytiin läpi eri hyötykäyttövaihtoehtojen sisäiset 

vahvuudet ja heikkoudet sekä ulkoiset mahdollisuudet ja uhat. Diplomityön perusteella on 

esitetty näkemys tuhkajakeittain parhaiten sopivista hyötykäyttövaihtoehdoista ja lisäselvi-

tystarpeista. Diplomityön yhteydessä otettujen tuhka-analyysien perusteella mahdollistet-

tiin tuhkien maarakennushyötykäyttö ja vältyttiin läjittämisen tuomilta kustannuksilta. Ra-

keistuslaitos todettiin kannattavaksi investoinniksi etenkin suuremmilla tuhkamäärillä.    
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LIITE 1.  Suosiolan kuumavesikattilan prosessikaavio. 



LIITE 2.  Suosiolan voimakattilan prosessikaavio. 



LIITE 3.  Puupolttoaineanalyysit. 

 Analyysit Yksikkö 

Puulajit 

Kuori kuusi mänty 
sekalainen 

metsätähde 
koivu haapa 

Tuhkapitoisuus  

(550 °C) 
m-% k-a 1,6 0,6 0,4 0,6 0,5 1,1 

S m-% k-a 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Cl m-% k-a 0,007 0,004 0,002 0,002 0,004 0,002 

Kalorimetrinen 

lämpöarvo 
MJ/kg k-a 21,01 20,35 20,41 20,43 20,35 19,63 

Tehollinen 

 lämpöarvo 
MJ/kg k-a 19,73 19,04 19,11 19,12 19,05 18,32 

Tehollinen  

lämpöarvo 
MWh/t k-a 5,48 5,29 5,308 5,311 5,291 5,089 

Na mg/kg k-a 30 <20 <20 34 <20 <20 

K mg/kg k-a 1800 660 710 920 750 3300 

Ca mg/kg k-a 5100 1900 1000 1100 1500 2200 

Mg mg/kg k-a 610 240 280 280 300 660 

P mg/kg k-a 460 190 130 170 150 94 

Al mg/kg k-a 700 25 74 150 35 26 

Fe mg/kg k-a 87 20 24 70 31 20 

Mn mg/kg k-a 230 150 110 100 130 67 

Cd mg/kg k-a 0,28 0,06 0,12 0,15 0,12 0,39 

Muodonmuutos-

lämpötila (DT/A)  
°C 1360 1450 1430 1320 1450 1450 

Pallolämpötila 

(ST/B) 
°C 1450 >1450 >1450 1350 >1450 >1450 

Puolipallolämpö-

tila (HT/C) 
°C >1450 >1450 >1450 1350 >1450 >1450 

Juoksevuusläm-

pötila (FT/D) 
°C >1450 >1450 >1450 1420 >1450 >1450 
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